
Darovacia zmluva 
2015/283 

Uzavretá podľa § 628 Občianskeho zákonníka 

Článok I 
Zmluvné strany 

Darca: 
WelIGiving, o.z. 
so sídlom: Partizánska 2, 811 03 Bratislava 
IČO: 31808549 
číslo účtu: 2628076464/ 1100 
číslo účtu: 0189551083 / 0900 
číslo účtu: 2620076216 / 1100 
zastúpený: Mgr. Martinou Tvrdoňovou, riaditeľkou 

a 
Obdarovaný: 
Základná škola Zvolen 
Mgr. Ľuboslava Bieliková 
Košíky hojnosti. 
so sídlom: P. Jilemnického 1Q15/2, Zvolen 960 01 
číslo OP: 37831208 
bankové spojenie: SUBASKBX - VÚB banka, a.s 
číslo účtu: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258 
email: riaditelka@3zs-zvolen.sk 
tel. číslo: 0915830388 

Článok II. 
Predmet plnenia 

1. Darca daroval obdarovanému sumu 572 eur. Dar je účelovo viazaný na nákup surovín na 
vianočné medovníčky, nákup ovocia a drobných darčekov pre deti, dopravu košíkov do 
rodín, materiál na tvorivé dielne. 

2. Darca prehlasuje, že predmet zmluvy získal vlastnou činnosťou a je oprávnený s ním 
nakladať. 

Článok III. 
Odovzdanie daru 

1. Darca odovzdal predmet zmluvy vo výške 572 eur na účet obdarovaného. 
2. Obdarovaný podpisom na tejto zmluve súčasne potvrdzuje prevzatie daru. 

Článok IV. 
Vrátenie daru 

1. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar iba na účel v súlade s podmienkami poskytnutia daru 
do 31.12.2015. 

2. V prípade, že dar nebude použitý v termíne a na účel v súlade s podmienkami 
stanovenými touto zmluvou je obdarovaný povinný vrátiť dar darcovi. 
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Článok V. 
Všeobecné ustanovenia 

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju 
podpisujú. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich 
zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah sa bude riadiť slovenským právom. 

5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre 
obdarovaného. 

1. Obdarovaný sa zaväzuje vyhotoviť v elektronickej forme fotografie, ktoré dokladujú 
použitie daru (napr. fotografia dieťaťa počas liečebného pobytu, rodiny so zariadením 
domácnosti, fotografia človeka s vianočným balíčkom, detí s knihami a športovými 
potrebami, človeka s pieckou a pod.) 

2. Obdarovaný sa zaväzuje odoslať poďakovanie darcom, dve fotografie a stručnú správu 
o prínose daru v elektronickej forme na adresu martina@dakujeme.sk. 

3. Obdarovaný sa zaväzuje odoslať poďakovanie darcom, fotografiu, stručnú správu 
o prínose daru a kópie finančných dokladov v tlačenej forme na adresu: OZ WelIGiving, 
Partizánska 2, 811 03 Bratislava najneskôr do 15.1.2016. 

V Bratislave 4.12.2015 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

darca obdarovaný 
Mgr.Ľuboslava Bieliková Mgr. Martina Tvrdoňová 
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