
DAROVACIA   ZMLUVA č. 1/2020 
 

uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: 

 

1.DARCA: OZ IUVENTUS                                    

 v zastúpení:   Mgr. Gabriela Horváthová 

  so sídlom:     Jablonská 5, 907 01  Myjava 

  IČO:   36126314 

  DIČ    2021464148 

  IČ DPH:  neplátca 

  Bankové spojenie: SLSP a.s. 

  Číslo účtu:             SK86 0900 0000 0000 3723 2390   

    

 

2. OBDAROVANÝ:   Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava 

 

                         v zastúpení:   Ing. Alena Havlíková 

    so sídlom:   Jablonská 301/5, 907 01  Myjava 

     IČO:    00596680 

                          DIČ:              2021039955   

    IČ DPH:  neplátca 

    Bankové spojenie:  Štátna  pokladnica 

    Číslo účtu:             SK97 8180 0000 0070 0050 4534 

 

 

 

Preambula 

 

     Táto zmluva vychádza zo zásad dobrých mravov, vzájomnej informovanosti serióznosti. 

Zmluva vzniká súhlasným prejavom vôle zmluvných strán. 

 

Článok I – Predmet zmluvy 
 

I.1. Darca bezplatne  prenecháva obdarovanému predmet daru, ktorý je špecifikovaný  v čl. I. 

bod. 2. tejto zmluvy a obdarovaný ho bez výhrad prijíma.   

I.2.    Predmetom daru je:  

- zaplatenie základného členského príspevku v Klube združenia The Duke of Edinburgh´s 

International Award Slovensko, o.z. na základe členstva v Klube a na základe „Výzvy na 

úhradu členského príspevku VS 20031“ (príloha č. 1) a na základe „Zmluvy o spolupráci 

a licencie pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“ 

(príloha č. 2) 

 Prílohy č. 1 a 2 sú neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy.   

I. 3.   Hodnota predmetu daru je:   50 €  (v zmysle „Výzvy na úhradu členského príspevku VS  

         20031“ (príloha č. 1) 

I. 4.   Darca prehlasuje, že:   

-  predmet daru prenecháva obdarovanému dobrovoľne 

 

 

Článok II – Účel použitia 

 

II. 1. Obdarovaný sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že predmet zmluvy použije na účel 

     externej odbornej podpory rozvoja školy -  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu žiakov. 

II. 2. Darca má právo byť obdarovaným informovaný o spôsobe použitia daru. 

 



 

Článok III – Záverečné ustanovenia 
 

III.1. Zmluva nadobúda účinnosť odovzdaním predmetu zmluvy obdarovanému. 

III.2. Darca prenecháva dar obdarovanému dobrovoľne, obdarovaný dar prijíma. 

III.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží darca a 1 

vyhotovenie obdrží obdarovaný. 

III.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

s jej obsahom ju dobrovoľne v dvoch vyhotoveniach podpísali. 

 

 
V Myjave, dňa, 28.1.2020  

 

 

 

 

 

 

............................................................... ....................................................................................... 
      DARCA- OZ Iuventus                                    OBDAROVANÝ – Gymnázium, Jablonská 301/5 Myjava 
 


