
Darovacia zmluva 
Uzatvorená podľa § 628 a nasledujúcich zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

ako „Občiansky zákonník“)  (ďalej ako „Zmluva“) 

 
 
 
uzatvorená medzi: 

 
Názov:    Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
So sídlom:   Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
Zastúpený:   Mgr. Janette Motlová, riaditeľka  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:                  SK84 8180 0000 0070 0006 5164 
IČO:     00681385 
DIČ:     2020796415 
Tel,:, e-mail:   02/4342 0973, vudpap@vudpap.sk  

 
a 
 

Obchodné meno:   Nadácia Františka Mišúna  
So sídlom:   Červený Kameň 324, 018 56 Červený Kameň   

Spoločnosť zapísaná:    v registri združení MV SR pod registračným číslom:  203/Na-2002/1176 

IČO:    51268809    
Spoločnosť zastúpená:    Ing. Gabriela Švecová    
Vecne zodpovedný:  Ing. Gabriela Švecová  
Tel.:, e-mail:    +421 905 715 436, svecova@agrofarma.sk 
(ďalej ako  „Darca“) 
(spolu ďalej ako  „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Darca Zmluvou prenecháva Obdarovanému finančný dar v celkovej hodnote 170,-- € (ďalej ako 

„Dar“).  
1.2 Darca Dar bezodplatne prenecháva Obdarovanému do jeho vlastníctva, pričom Obdarovaný 

tento Dar s vďakou prijíma. 
1.3 Darca berie na vedomie, že poskytnutie Daru nezaväzuje obdarovaného na vykonanie žiadneho 

protiplnenia majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty v prospech Darcu. 
1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Darca odovzdá Dar obdarovanému do troch mesiacov odo dňa 

účinnosti Zmluvy a to na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví Zmluvy. 
1.5 Zmluvne strany sa dohodli, že finančný dar v celkovej hodnote 170 EUR, bude použitý na 

prevádzkové výdavky VÚDPaP 
 

 
Článok II. 

Záverečné ustanovenia 
 

2.1 Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 
podľa § 5a ods. 1 zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

mailto:svecova@agrofarma.sk


2.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Občianskeho 
zákonníka. 

2.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomných, očíslovaných dodatkov, 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

2.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené Zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

2.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zo Zmluvných strán. 
2.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju podpísali. Svojim podpisom potvrdzujú, že Zmluvu neuzavreli v tiesni, pod 
nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
 
V Červený Kameň, dňa ...............................               V Bratislave, dňa ............................... 
 
 
 
 

 

_________________________________  _________________________________ 
Nadácia Františka Mišúna Červený Kameň                            Výskumný ústav detskej psychológie                                                                       
                                                                                                                 a patopsychológie                                                                                            
                                                                                                              
          Ing. Gabriela Švecová                                      Mgr. Janette Motlová                                            

      správca                                                  riaditeľka  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


