
Darovacia zmluva 

v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 
uzatvorená medzi: 

TESCO STORES SR, a.s. 
Kamenné nám. č. 1/A 
815 61 Bratislava 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vl. č. 366/B 
IČO: 31321828 
IČ DPH: SK202030 1140 
zastúpená: Michal Dyttert, na základe plnej moci 
vo veci zmluvy koná: Peter Sklenár, 0911 876 688, psklenal@sk.tesco-europe.com 

(ďalej len "Darca") 

a 

Mesto Zlaté Moravce 
Opatrovatel'ská služba, zariadenie mesta Zlaté Moravce 
Sídlo: Rovňanova 3, 953 Ol Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
DIČ:2021058787 
IČ DPH: nie je platca DPH 
Štatutárny orgán: Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. 
Bankové spojenie: 33422162/0200 
IBAN: SK22 0200 0000 0000 3342 2162 
Vo veci zmluvy koná: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, ivanovicova@zlatemoravce.eu, 
tel. 037/6923919 

(ďalej len "Obdarovaný") 

s nasledovným obsahom: 

Článok l. 

l. Darca sa zaväzuje prenechať Obdarovanému finančný dar vo výške 700 € (slovom: 
sedemsto Euro (ďalej len "dar") pri príležitosti otvorenia novej prevádzky, ktorá sa 
uskutoční v areály obchodu Tesco HM Zlaté Moravce. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že dar bez výhrad prijíma do svojho výlučného vlastníctva. 

3. Dar je poskytnutý pre účely financovania činnosti Obdarovaného. 

4. Obdarovaný vyhlasuje, že finančný dar použije na zabezpečenie prania bielizne pre 
opatrovaných. Súčasne obdarovaný vyhlasuje, že bude informovať návštevníkov 
svojho zariadenia o podpornej aktivite Darcu, a to prostredníctvom vhodne 
umiestneného symbolického Diplomu v interiéry svojich priestorov. 
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Článok ll. 

l. Obdarovaný je povinný dar použiť iba na účel uvedený v čl. I. bod 5.) tejto Zmluvy. 
V prípade, že Obdarovaný nevyužije z akýchkoľvek dôvodov dar, resp. jeho časť na 
dohodnutý účel do šiestich mesiacov od pripísania daru na účet obdarovaného, Darca 
má právo od tejto Zmluvy odstúpiť s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia 
o odstúpení Obdarovanému, pričom Obdarovaný je povinný dar vrátiť Darcovi do 7 
dní od doručenia odstúpenia. 

2. Darca je oprávnený požadovať od Obdarovaného doklady preukazujúce použitie daru 
na účel uvedený v čl. I. bod 5.) tejto Zmluvy a Obdarovaný je povinný mu ich 
bezodkladne poskytnúť. 

3. Darca je oprávnený vykonať kontrolu, či je dar Obdarovaným použitý v súlade s čl. 
I bod 5.) tejto Zmluvy a obdarovaný sa mu zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

Článok ID. 

l. Práva a povinnosti zmluvných strán, ak táto Zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k Zmluve je možné uskutočniť výlučne formou 
písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že pred jej podpisom si Zmluvu prečítali, jednotlivým 
ustanoveniam Zmluvy porozumeli a proti jej obsahu nemajú žiadne námietky. Ďalej 
prehlasujú, že Zmluva vyjadruje ich skutočne danú, slobodnú, vážnu, zrozumiteľnú 
a určitú vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na 
znak svojho súhlasu so znením tejto Zmluvy zmluvné strany pripájajú podpisy 
zástupcov riadne oprávnených konať v mene zmluvných strán. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

6. Povinnou prílohou tejto zmluvy je kópia stanov resp. obdobného dokumentu 
Obdarovaného, ak zriadenie organizácie nevyplýva zo zákona. 

Michal Dytte 
na základe plnej oci 

TESCO STORES SR a.s. 

V Zlatých Moravciach, dňa ... ~~:'!: .. ~~t!.. 

Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. 
štatutár 


