
DAROVACIA ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 628  a nasl. Občianského zákona medzi 

I. Zmluvné strany : 
Nadácia Miroslava Šatana 
Brezová 482/7, 956 21 Jacovce 
IČO: 37 867 687 
IBAN :  SK15 0200 0000 0016 5415 4257 
Zapísaná v registri nadácií MV SR pod registračným číslom 203/Na-2002/672 
V Zastúpení : Emil Šatan – správca nadácie 
ako obdarovaný 
 
A 
 
Darca :    ..................................................................................... 
 
Adresa:   ..................................................................................... 
 
IBAN:   ..................................................................................... 
 
V zastúpení :   ..................................................................................... 
 
ČOP/IČO :   ..................................................................................... 

 

II. Predmet zmluvy a plnenie 
1. Predmetom plnenia zmluvy je finančný dar v hodnote ..................., slovom  

 
.............................eur. 

2. Finančná čiastka bude v plnej výške uhradená prevodným príkazom na účet obdarovaného do 60 dní od 
podpísania tejto zmluvy 

3. Dar bude použitý na činnosť v prospech detí a mládeže a v súlade so zriaďovacou listinou nadácie. 
4. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar v súlade s touto zmluvou. Darca je oprávnený vykonať kontrolu 

využívania daru v súlade s predmetom zmluvy. 
5. Darca touto zmluvou vyššie uvedený dar daruje obdarovanému a obdarovaný uvedený dar pre účely 

uvedené v bode 2. tejto zmluvy prijíma. 
 

III. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pre každú stranu jeden. 
2. Obe strany si zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Jacovciach dňa .............................................. 2016 

 

 

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

  Emil Šatan – správca nadácie                               Darca 
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