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DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi :

1. JUDr.Peter Grom, rod.Grom 
nar. 
Studenohorská 61, 841 03 Bratislava

Ing.Richard Verner,rod.Verner 
nar.
Drotárska cesta 96, 811 02 Bratislava 

a manž.

Ing.Monika Vernerová, rod.Hvizdošová 
nar.
Drotárska cesta 96, 811 02 Bratislava 

(ďalej len „darcovia“)

a

2. Obec Miloslavov
zastúpená starostom obce Milanom Bad’anským 
900 42 Miloslavov 181 
IČO : 00304948 
DIČ : 2020662182
bankové spojenie : Primá banka Slovensko,a.s., č.ú. 1877406001/5600 
(ďalej len „obdarovaný“)

(ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

Čl.I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je darovanie finančných prostriedkov darcami, ktorí sú každý v 
podieli 1/3 spoluvlastníkmi finančných prostriedkov vo výške 11 444.-Eur 
(jedenásťtisíc štyristoštyridsať štyri eur) obdarovanému.

2. Finančné prostriedky budú darcami poukázané na bankový účet Obce Miloslavov, 
vedený v Primá banke Slovensko,a.s., číslo účtu 1877406001/5600, VS : 2003

3. Obdarovaný použije finančné prostriedky výlučne na verejnoprospešné aktivity 
investičného alebo neinvestičného charakteru, schválené Obecným zastupiteľstvom 
obce Miloslavov.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že časť daru vo výške 6 000.- Eur (šesťtisíc Eur) bude 
uhradený do 14 dní odo dňa podpisu tejto Darovacej zmluvy všetkými zmluvnými



stranami a zostávajúca časť daru vo výške 5 144.- Eur (slovom päťtisíc 
stoštyridsaťštyri Eur) bude uhradená najneskôr do 30.9.2012.

Č1.II.
Osobitné ustanovenia

1. Obdarovaný s vďakou prijíma dar v rozsahu Čl.I ods.l tejto zmluvy.
2. Obdarovaný berie na vedomie, že darcovia sa môžu domáhať vrátenia daru podľa tejto 

zmluvy, ak obdarovaný nebude používať dar podľa článku I. odstavec 3 tejto zmluvy 
a bude hrubo porušovať dobré mravy.

Č1.III.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvu možno meniť len písomnou formou očíslovaných dodatkov, podpísaných 

oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá osoba uvedená ako 

zmluvná strana tejto zmluvy dostane jedno vyhotovenie.

V Miloslavove 4. júna 2012

Milan Baďanský-starosta obce 
obdarovaný

Ing.Richard Vemer 
darca


