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

medzi:

1. Ing. Martin Čierny, bytom Šípková 1257, 900 42 Miloslavov 
Ing. Peter Slivka, bytom Záhradná 733,900 42 Miloslavov 
(ďalej spolu len „darca“)

a

2. Obec Miloslavov
zastúpená starostom obce Milanom Bad’anským
Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov
IČO : 00304948
DIČ : 2020662182
bankové spojenie : Primá banka Slovensko,a.s.,
IBAN: SI<37 5600 0000 0018 7740 6001
(ďalej len „obdarovaný“)

( spolu darca a obdarovaný tiež ako „zmluvné strany“)

ČI. I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je darovanie hnuteľného majetku - basketbalového ihriska 
s gumeným povrchom o rozmere 10x6m vrátane jeho montáže podľa špecifikácie 
v prílohe č. 1 k tejto zmluve do areálu Základnej školy Miloslavov; hodnota daru je 
6.350,00 Eur (slovom šesťtisíctristopäťdesiat eur).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dar bude odovzdaný na základe protokolu 
obdarovanému v termíne do 30.10.2021.

3. Obdarovaný bude používať dar výlučne na verejnoprospešné aktivity podľa bodu 1. 
tohto článku.

ČI. II
Osobitné ustanovenia

1. Obdarovaný s vďakou prijíma dar uvedený v ČI. I ods.l tejto zmluvy.
2. Obdarovaný berie na vedomie, že darca sa môže domáhať vrátenia daru podľa tejto 

zmluvy, ak obdarovaný dar nevyužije na účely podľa článku I. ods.l a 3 tejto zmluvy.

ČI. III
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 170/2021 dňa 
30.09.2021.

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke obce Miloslavov.

3. Zmluvu možno meniť len písomnou formou očíslovaných dodatkov, podpísaných 
oboma zmluvnými stranami.



4. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, každá osoba uvedená ako zmluvná 
strana tejto zmluvy dostane jedno vyhotovenie.

Prílohy: 1. špecifikácia ihriska a jeho umiestnenia v areáli ZŠ Miloslavov

V Miloslavove dňa: /-/, /Ť ■

Ing. Martin Čierny, Ing. Peter Slivka 
darca

/ /
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Vyberte si kategóriu

Nastaviť basketbalový kôš thalsko

Akoa-295*

Kód tovaru

POZOR


