
DAROVACIA ZMLUVA 

o poskytnutí finančných prostriedkov 

uzavretá v zmysle § 628- 630 Občianskeho zákonníka 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

ADOS – 4LIFE s.r.o. 

So sídlom   : Sotinská 1588, 905 01  Senica 

IČO    : 47 857 901 

DIČ    : 2024124498 

IČ DPH                                  : SK2021793114 

Zastúpená   : Mgr. Roman Flamík, konateľ 

Bankové spojenie  : Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu   :  

(ďalej len „darca“) 

 

a 

 

Poliklinika Senica n.o. 

So sídlom   : Sotinská 1588, 905 01  Senica 

IČO    : 36 084 212 

DIČ:    : 2021701154 

IČ DPH    :                             : SK2021701154  

Zastúpená   : Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ 

Bankové spojenie  : Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu   :  

Nezisková organizácia je zapísaná na Okresnom úrade v Trnave, reg. č. VVS/NO-12/2002 

 (ďalej len „obdarovaný“) 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je peňažný dar vo výške 5.000 € (slovom: päťtisíc eur), ktorý 

sa zaväzuje obdarovaný použiť v plnej výške na úlohy vo verejnom záujme za účelom 

poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma. 

 

 

III. 

Ostatné dohodnuté podmienky 

 

1. Darca poukáže finančné prostriedky na účet obdarovaného, ktorý je uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný tieto finančné prostriedky prijíma a použije ich výlučne v zmysle 

predchádzajúceho článku zmluvy. 



3. V prípade, že obdarovaný poruší podmienky dohodnuté v článku II. tejto zmluvy, 

môže darca od zmluvy odstúpiť. Obdarovaný sa zaväzuje, že vráti prostriedky do 10 

dní odo dňa, ako sa darca dozvie o porušení dohodnutých podmienok. 

4. Darca je oprávnený primeraným spôsobom zverejňovať informáciu o poskytnutých 

finančných prostriedkoch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Darovacia zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. 

2. Darca a obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej 

podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej 

a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

3. Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

 

 

 

V Senici, dňa  

 

 

 

 

 

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

          Mgr. Roman Flamík                                                                   Ing. Jozef Mikuš 

              konateľ                                                                        riaditeľ                     

          ADOS – 4LIFE s.r.o.         Poliklinika Senica n.o.              

 

 

 

 


