
 

DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v súlade s § 628 Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými 

stranami: 

 

  

1. Darca:        Ronald Loskot 

 

      so sídlom : Ludanská cesta 620/64A 

  934 05  LEVICE 

IČO :   40667821 

DIČ :   1048830816 

bankové spojenie :     VUB Levice 

číslo účtu :  1712852257/0200 

IBAN:                         SK 5802000000001712852257 

 

 (ďalej len „darca“) 

a 

2. Obdarovaný:       „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

Sídlo:                      Ul. Komenského č. 29, 934 01 Levice 

Zastúpený:            PhDr. Robert Budinský MBA, riaditeľ 

IČO:                      00596825 

DIČ:                      2021224128 

Číslo účtu:            7000306917/8180 

IBAN:                    SK 7781800000007000306917 

       Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

        (ďalej len „obdarovaný“) 

 

                                                                               takto: 

I. Predmet a účel zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie daru formou prác pre „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb 

Levice, pričom obdarovaný dar prijíma: 

 

Predmet daru: používanie a ukážka požiarno – technických zariadení (prenosné hasiace prístroje 

a hadicové zariadenia) v prípade mimoriadnej situácie, nachádzajúcich sa v priestoroch zariadenia 

sociálnych služieb, nácvik cvičného požiarneho poplachu. 

 

Hodnota:  2.760,- Eur s DPH 

 

II. 

Termín plnenia 

    Darca poskytne predmet plnenia od 27.7. 2021. 

 



 

III. 

Spôsob odovzdania a prevzatia daru 

Prílohou darovacej zmluvy je osnova z vykonaného oboznamovania s prezenčná listina podpísaná 

zamestnancami zariadenia.   

 

IV.  

Ostatné dojednania 

1.V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianského 

zákonníka v platnom znení.  

 

2.Obdarovaný prehlasuje, že predmetný dar od darcu prijíma. Zároveň prehlasuje, že dar použije  na  

určený účel. 

3.Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú. 

 

4.Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť 

nebola obmedzená. 

 

5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať písomnou formou na základe dohody oboch 

zmluvných strán, ktorá sa stane dodatkom tejto zmluvy. 

6. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží darca, 2 vyhotovenia 

obdarovaný. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po jej zverejnení na webovej stránke zariadenia: www.fénixlevice.sk. 

 

V Leviciach dňa 23.7.2021              

 

                              

 

             __________________________                                         __________________________                                                                                                                     

                     Ronald Loskot                                                     PhDr. Robert Budinský MBA, riaditeľ                                                       

 

               

 



 

 

Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole vykonal/a/:  

finančná operácia, alebo jej časť: Darovacia zmluva   

Finančnú operáciu alebo jej časť ...je........možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

Mgr. Denisa Hlavácsová, .MBA...........................................              23.7.2021 

 

  

 Finančnú operáciu alebo jej časť .....je........možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

PhDr. Robert Budinský, MBA........................................                  23.7.2021 


