
Reg. číslo: 219zml_2019 

ZMLUVA o darovaní  

uzatvorená podľa § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami: 

 

Darca:   NORDFOOD s r.o., Rišňovce 5, 951 21 Rišňovce 

zastúpený:  Ing. Ladislav Kéri 

IČO:   45702861 

DIČ:  2023094689 

IĆ DPH:  SK2023094689 

Peňažný ústav:  VÚB a.s., Bratislava  

IBAN:   SK55 0200 0000 0027 9179 7958 

Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,vložka číslo: 27340/N 

(ďalej len „darca“) 

 

a 

Obdarovaný:  Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča, Partizánska Ľupča 84, 

032 15 Partizánska Ľupča 

zastúpené:  PhDr. Ľubomírou Glonekovou, riaditeľkou  

IČO:   42433819 

DIČ:  2120088751 

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Mikuláš 

IBAN:   SK28 5600 0000 0081 7715 4001 

(ďalej len „obdarovaný“) 

 
 

Čl. I. 
 
1. Darca podpísaním tejto zmluvy daruje obdarovanému vecný dar – televízor Samsung 

v obstarávacej cene 699,00 eur, Audio Panasonic v obstarávacej cene 89,90 eur,  celkovej 
v obstarávacej cene 788,90 eur slovom sedemstoosemdesiatosem eur deväťdesiat centov na 
užívanie za účelom, ktorému obvykle slúži. 

2. Predmet daru bude odovzdaný do užívania Zariadeniu pre seniorov KARITA obce Partizánska 
Ľupča. 

 
 

Čl. II. 
 
1. Darca odovzdá a obdarovaný preberá predmet daru bezplatne a dobrovoľne s tým, že kancelársky 

nábytok bude použitý na účely stanovené v článku I. ods. 1 tejto darovacej zmluvy. 
2. Obdarovaný vyhlasuje, že vecný dar prijíma s vďakou. 
 
 

Čl. III. 
 
1. Darca podpísaním tejto zmluvy sa zaväzuje, že nebude tento dar vymáhať späť, ak obdarovaný 

nebude konať nad rámec zmluvných dispozícií. 



2. Obdarovaný vyhlasuje, že poskytnutý dar použije na účely stanovené v článku I. ods. 1 tejto 
darovacej zmluvy. 

 
 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom 

sídle obdarovaného.  
4. Táto darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden 

exemplár. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, 

určite a zrozumiteľne, nie sú v tiesni ani za napadne nevýhodných podmienok. 
 
 

V Partizánskej Ľupči 27.12. 2019 

 

    Darca        Obdarovaný 

 

 

 

 

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

          Ing. Ladislav Kéri                        PhDr. Ľubomíra Gloneková 

        konateľ                  riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


