Darovacia zmluva
Uzavretá v zmysle ust. § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva”) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Darca:
názov1/meno a priezvisko2:
sídlo1/adresa2:
IČO1/dátum narodenia2:
zapísaná1:
zastúpená1:
(ďalej pre účely tejto Zmluvy ako „Darca”)
a
Obdarovaný:
názov:
Mladí, o.z.
sídlo:
Športová 5282/27, 905 01 Senica
IČO:
52 632 091
bankové spojenie: SK58 0900 0000 0051 6712 2029 – BIC SWIFT: GIBASKBX
zastúpená:
Marek Mach, predseda
(ďalej pre účely tejto zmluvy ako „obdarovaný’’ alebo „fond˝)

Článok I.
Predmet Zmluvy
1. Darca touto Zmluvou daruje obdarovanému peňažný dar v hodnote _____________________________ EUR
slovom: ________________________________ eur (ďalej ako „Peňažný dar“).
2. Peňažný dar poskytuje Darca Obdarovanému, aby ho využil v plnej výške využil na rozvoj, podporu
a financovanie aktivít občianskeho združenia Mladí, o.z.. Obdarovaný Peňažný dar použije na
uvedený účel ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Peňažný dar zašle Darca jednorazovo na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví tejto Zmluvy do 14
dní od uzatvorenia zmluvy, prípadne Peňažný dar prevedie pomocou online darovacieho systému na
webovom sídle Obdarovaného.
4. Obdarovaný tento Peňažný dar prijíma.
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prípade, že je Darca právnická osoba
prípade, že je Darca fyzická osoba

Článok II.
Osobitné ustanovenia
1. Darca a obdarovaný súhlasia s použitím Peňažného daru v súlade s cieľom, na ktorý bol Peňažný dar
poskytnutý.
2. V prípade porušenia záväzkov vyplývajúcich Obdarovanému z článku I. ods. 2 Zmluvy je Darca
oprávnený požadovať od Obdarovaného vrátenie poskytnutého Peňažného daru v plnej výške a
Obdarovaný sa tento zaväzuje bezodkladne vrátiť Darcovi naspäť.
3. Darca si môže vybrať pri uzatváraní Darovacej zmluvy formu Poďakovania od Obdarovaného. Výber
poďakovania nie je povinný. Na určité formy Poďakovania sa vzťahujú pravidlá minimálnej výšky
Peňažného daru.
4. Na Poďakovanie neexistuje právny nárok Darcu na Poďakovanie, ale iba možnosť Poďakovanie od
Obdarovaného obdržať.
5. Za účelom spracovania platby v platobnom systéme budú platobné údaje a osobné údaje (meno,
priezvisko, e-mail, IP adresa, zadané platobné údaje, údaje o prehliadači) spracované platobnou
bránou PayPal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A.
6. V prípade nezaslania Peňažného daru podľa článku I. bodu 3. má Obdarovaný právo od darovacej
zmluvy odstúpiť.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať, upravovať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených
a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jeden pre Obdarovaného a jeden pre Darcu.
4. Na dôkaz toho, že zmluvné strany si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a bez výhrad s ním
súhlasia, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a že ich zmluvná sloboda nebola
obmedzená, ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán (resp. zmluvné strany) vlastnoručne
podpisujú. V prípade, že je zmluva uzatváraná na diaľku, pomocou formulára na webovom sídle
Obdarovaného sa za podpis považuje označenie poľa „Súhlasím s darovaním podľa Darovacej
zmluvy“.

Za Darcu:

Za Obdarovaného:

………………………………..

……………………………..
Marek Mach
Predseda združenia

V _______________________, dňa ____________.

V _______________________, dňa ____________.

