
D A R O V A C I A     Z M L U V A 

uzatvorená podľa §-u 628 a násl. Občianskeho zákonníka 

 
I. Zmluvné strany 

1. Darca: 

Názov:     Mesto Strážske 

IČO:     325 813 

So sídlom:     Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske 

Zastúpené:    Ing. Vladimír Dunajčák – primátor mesta 

bankové spojenie:   VÚB, a.s., pobočka Strážske 

IBAN:     SK75 0200 00000000 33028552 

BIC:     SUBASKBX    

 

2. Obdarovaný: 

Názov:     Športový klub Strážske  

IČO:     17077648 

So sídlom:     Mládeže 2, 072 22 Strážske 

Zastúpené:    Ing. Ján Rohaľ, predseda ŠK 

bankové spojenie:   VÚB, a.s., pobočka Strážske 

IBAN:     SK42 0200 0000 002037168359 

BIC:     SUBASKBX 

 

II. Predmet zmluvy 

 

       Darca daruje Športovému klubu Strážske – futbalovému oddielu finančný dar v celkovej hodnote 

3000,00 € na základe zmluvy o umiestnení reklamy zo dňa 09.05.2019 medzi zmluvnými stranami 

Agrovýkrm Spiš s.r.o., Boleráz 413, 919 08 Boleráz. IČO 36 244 180 a Mestom Strážske 

a obdarovaný Športový klub Strážske tento dar prijíma. Tento finančný dar je určený výlučne na 

rozvoj futbalu v meste Strážske. 

 

III. Odovzdanie daru 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dar peňažnej povahy bude odovzdaný do 7 dní odo dňa 

podpísania tejto zmluvy na účet obdarovaného. 

2. Obdarovaný môže použiť tieto finančné prostriedky len na účel uvedený v tejto zmluve. 

3. O spôsobe použitia týchto peňažných prostriedkov bude obdarovaný informovať darcu po ich 

použití. 

IV. Záverečné ustanovenie 

 

1. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj 

právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace Občianskym zákonníkom. 

2. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán 

formou dodatkov k tejto zmluve. 

3. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany 

riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jej podpísaní 

po jednom vyhotovení. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

V Strážskom, dňa 29.05.2019                 
 

darca:        obdarovaný: 

 

 

Ing. Vladimír Dunajčák     Ing. Ján Rohaľ 

       primátor mesta                     predseda ŠK Strážske 


