
DAROVACIA ZMLUVA č. 38/2019 
 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: 
 

 

NOVÉ TVÁRE, občianske združenie 

So sídlom:  Rudlovská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 42 007 445 

DIČ: 2022782509 

Zastúpené: Ing. Vladimír Ivan, riaditeľ 
Registrácia: MVSR-VVS/1/900/90-28668 

 

 (ďalej len ako „darca“) 
 

a 

 

Záhradnícke a rekreačné služby 

so sídlom Švermova 45,  974 01  Banská Bystrica 

zastúpené PhDr. Ivanom Šabom, riaditeľom  

IČO:  00183075 
DIČ:2020459221 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu: 40171890200 
Kód banky:  7500 

IBAN: SK3675000000004017189020 

 

(ďalej len ako „obdarovaný“) 
 

 

 
Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že darca sa touto darovacou zmluvou zaväzuje bezodplatne 
obdarovanému poskytnúť dar, ktorého predmetom sú hnuteľné veci, 19 ks exteriéroveho 

cvičebného a športového zariadenia a vybavenia, a to: 

 

- 1 ks basketbalový kôš a umelý spevnený povrch 
- 1 ks športového zariadenia „posilňovacia veža“ 

- 1 ks  športového zariadenia „Push up“ 

- 1 ks  športového zariadenia „Pull – up Rack“ 

- 1 ks  športového zariadenia „Elliptical trainer“ 

- 1 ks  športového zariadenia „Pull chair“ 

- 1 ks športového zariadenia „Leg Press“ 

- 1 ks športového zariadenia „Weist Trainer“ 

- 1 ks športového zariadenia „Push chair“ 

- 1 ks športového zariadenia „Double Surfboard“ 

- 1 ks športového zariadenia „Shoulder Wheels“ 
- 8 ks športového  zariadenia na posilňovanie vlastnej váhy 

 

Fotodokumentácia daru tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

2.  Darca vyhlasuje, že je vlastníkom daru, hnuteľných vecí špecifikovaných v tejto zmluve           

a v Prílohe č. 1,  tieto nemajú právne vady a zároveň vyhlasuje, že tieto sú v bezvadnom          

a funkčnom stave. 



3.  K určeniu aktuálnej hodnoty hnuteľných vecí, ktoré sú predmetom daru, bola zriadená 

oceňovacia komisia, ktorá na základe obhliadky stanovila  hodnotu daru vo výške spolu 6.500 
Eur, ktorá pozostáva: 

 
   

-       1 ks basketbalový kôš   1250 

-       1 ks umelý spevnený povrch  1250 

-       1 ks športového zariadenia „posilňovacia veža“  200 

-       1 ks  športového zariadenia „Push up“  200 

-       1 ks  športového zariadenia „Pull – up Rack“  200 

-       1 ks  športového zariadenia „Elliptical trainer“  200 

-       1 ks  športového zariadenia „Pull chair“  200 

-       1 ks športového zariadenia „Leg Press“  200 

-       1 ks športového zariadenia „Weist Trainer“  200 

-       1 ks športového zariadenia „Push chair“  200 

-       1 ks športového zariadenia „Double Surfboard“  200 

-       1 ks športového zariadenia „Shoulder Wheels“  200 

-       8 ks športového  zariadenia na posilňovanie vlastnej váhy  2 000 

suma spolu  6 500 
 

2 Darca daruje obdarovanému dar podľa čl. I, bodu 1 tejto Zmluvy a obdarovaný takýto dar 

prijíma.                                    
 

Čl. II. 

Odovzdanie daru 

 
1. Darca a obdarovaný sa dohodli na odovzdaní daru bezprostredne po nadobudnutí účinnosti 

tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný sa stane vlastníkom daru dňom fyzického prevzatia daru. O odovzdaní a prevzatí 

daru bude spísaný protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Obdarovaný poveruje 
Ing. Mateja Libiča, zamestnanca obdarovaného, na prevzatie daru podľa tejto Zmluvy. 

 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky a všetky právne vzťahy neupravené v rámci 

tejto zmluvy sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych 

predpisov Občianskeho zákonníka. 

2. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch identických vyhotoveniach, pričom darca obdrží jedno 
vyhotovenie a obdarovaný tri vyhotovenia. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, s jej obsahom súhlasia a 

túto na znak súhlasu podpisujú. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcom po zverejnení na webovom sídle obdarovaného podľa § 5a zákona o slobode 

informácií a § 47a Občianskeho zákonníka. 
 

 

 

 
 

 



Príloha č. 1 – Fotodokumentácia daru 

Príloha č. 2 – Preberací protokol 
Príloha č. 3 – Zápis z obhliadky oceňovacej komisie 

 

 
 

 

Banská Bystrica, 25.6.2019     Banská Bystrica, 5.6.2019 

 
 

 

 

 

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

Ing. Vladimír Ivan      PhDr. Ivanom Šabom 

riaditeľ        riaditeľ  
                                                                                

 

(darca)        (obdarovaný) 



 
 



 


