
DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle ustanovení § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Darca:

Obchodné meno / meno, priezvisko : ...........................................................................

Sídlo / bydlisko : ............................................................................................................

IČO / dátum narodenia : .................................................................................................

DIČ: ...............................................................................................................................

Zastúpený :  ...................................................................................................................

( ďalej len „darca“ )

a

Obdarovaný:

Obchodné meno : Medi Ados, r.r.o.
Sídlo / bydlisko : 432, 903 01 Hrubý Šúr

IČO: 50 855 638 
DIČ:2120522074

Č. ú: SK 67 0200 0000 0043 1765 9055

Zastúpený :  Daniel Ornyi
( ďalej len „obdarovaný“ )

sa dňa: ....................dohodli, že uzatvárajú túto darovaciu zmluvu – finančný dar za nasledujúcich podmienok:

Článok I
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom darovania podľa tejto zmluvy sú finančné prostriedky vo výške......................................EUR

( slovom .............................................................................................................................................................eur ).

1.2 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu darovania podľa ods. 1.1 tohto článku.



Článok II
ÚČEL ZMLUVY

2.1. Darca daruje predmet darovania špecifikovaný v článku I tejto zmluvy obdarovanej, ktorá tento v celosti
nadobúda do svojho výlučného vlastníctva, resp. do vlastníctva Slovenskej republiky. Obdarovaná zároveň
vyhlasuje, že tento dar s vďakou prijíma.

2.2. Prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania uvedeného v článku I tejto zmluvy je bezodplatný – je
darom.

Článok III
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA

3.1 Predmet darovania špecifikovaný v článku I tejto zmluvy sa darca zaväzuje obdarovanej odovzdať
najneskôr v lehote 15 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy, a to vkladom hotovosti do pokladne obdarovanej
alebo prevodom na účet obdarovanej uvedený v záhlaví tejto zmluvy, inak zmluva zaniká.  

3.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami, avšak
obdarovaná nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania so všetkými právami a povinnosťami až
okamihom jeho odovzdania jedným z vyššie uvedených spôsobov. Odovzdaním predmetu darovania prevodom
na účet obdarovanej sa rozumie odúčtovanie finančných prostriedkov z účtu darcu.

Článok IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou výslovne neupravené
sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

4.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každý účastník zmluvy
obdrží po jednom vyhotovení.

4.3 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne vo forme dodatkov a musia  byť
podpísané všetkými zmluvnými stranami, inak sú neplatné.

4.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

4.5 Účastníci právneho úkonu prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a sú plne spôsobilí  na
právne úkony.

V ............................. dňa ..................................

Darca :                                                                                                                                 Obdarovaný : 

......................................                                                                                                      ................................................


