
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

medzi 

 

 

Obchodné meno: VERONIKA n. o. 

Sídlo:  KUKORELLIHO 58, 066 01  HUMENNÉ 

IČO: 

Za ktorú koná: ING. MÁRIA ANDREJOVÁ,  riaditeľka 

 

(ďalej ako „Darca") 

 

a 

 

Obchodné meno: OBEC JABLOŇ 

Sídlo:  JABLOŇ 75, 067 13 ROKYTOV PRI HUMENNOM 

IČO: 

Za ktorú koná:  VLADIMÍR KOSCELNÍK,  starosta            

 

(ďalej ako „Obdarovaný") 

 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM: 

 

Článok I 

Špecifikácia daru 

1. Darca je vlastníkom peňažnej sumy vo výške 200 EUR. 

 

(ďalej len „Dar“) 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

1. Darca týmto daruje Dar špecifikovaný v článku I tejto zmluvy a Obdarovaný Dar 

prijíma do svojho vlastníctva. 

2. Dar bude využitý na opravu chodníka ku krížovej ceste v obci Jabloň. 

 

Článok III 

Stav daru 

 

1. Darca vyhlasuje, že je vlastníkom Daru a je oprávnený s Darom nakladať. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že sa s Darom oboznámil a jeho stav mu je dobre známy. 

 

 

Článok IV 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Obdarovaný má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, že sa ktorékoľvek 

vyhlásenie Darcu uvedené v článku III tejto Zmluvy  ako nepravdivé. 

2. Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení 

druhej Zmluvnej strane. 



Článok V 

Odovzdanie daru 

 

1. Darca je povinný odovzdať Dar Obdarovanému pri podpise Zmluvy. 

2. Odovzdanie a prevzatie Daru potvrdzujú Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy. 

 

 

Článok VI 

Rozhodné právo 

 

1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami 

§ 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien. 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto 

zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných 

podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme  

a obsahu žiadne námietku, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.  Zmluvné 

strany zároveň vyhlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu 

s určením jedného vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými 

Zmluvnými stranami. 

 

 

HUMENNÉ, dňa 08. 10. 2021                                       JABLOŇ, dňa 08. 10. 2021 

 

 

 

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

                  DARCA                                                                    OBDAROVANÝ 

 


