
Darovacia zmluva 
 

uzatvorená v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov 
 
Darca:  
TATRAVAGÓNKA, a.s. 
Štefánikova 887/53 
05801 Poprad 
Slovenská republika 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 191/P  
IČO: 31699847 
DIČ: 2020514496 
IČ DPH: SK2020514496 
Zastúpená: 
Ing. Alexej Beljajev - člen predstavenstva  
Ing. Alexej Beljajev - predseda predstavenstva  
(ďalej len „darca“) 
 
Obdarovaný:  
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  
Letná 50 
052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 31297927 
DIČ: 2021432798 
Bankové spojenie: IBAN: SK60 8180 0000 0070 0018 4518 
Zastúpená: 
Ing. Zuzana Krempaská - riaditeľka 
e-mail: z.krempaska@gmail.com Telefonický kontakt: + 421 917 746 337 
 

 
 

uzatvárajú túto  
Darovaciu zmluvu  

 
 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 500,- € (slovom 
päťsto eur) za účelom podpory prekreslenia  získaných nálezov z výskumu Jánovce 
– Pod Hradiskom - (ďalej len „peňažný dar“). 

2. Darca peňažný dar na základe tejto zmluvy bezodplatne prenecháva obdarovanému 
a obdarovaný peňažný dar od darcu s vďakou prijíma.  

 
II. 

Vyplatenie daru  
 

1. Darca odovzdá dar obdarovanému momentom bezhotovostného prevodu celej sumy 
predstavujúcej peňažný dar na bankový účet obdarovaného IBAN: SK60 8180 0000 
0070 0018 4518 a to v deň podpisu  tejto Zmluvy. Za moment sa považuje pripísane 
sumy peňažného daru na bankový účet obdarovaného. V prípade chybne uvedeného 
čísla účtu v tejto zmluve, darca nezodpovedá za vzniknutú škodu.  

2. Obdarovaný vyhlasuje, že je majiteľom bankového účtu, na ktorý ma darca odovzdať 
peňažný dar.  

 
 



 
 
 

III. 
Práva a povinnosti 

 
1. Obdarovaný sa zaväzuje použiť poskytnutý peňažný  dar výhradne na účel uvedený v 

článku I. tejto zmluvy.  
2. Obdarovaný sa zaväzuje na požiadanie darcu predložiť vyúčtovanie použitia daru 

v súlade s účelom v článku I. tejto zmluvy, a to v lehote do 15 dní odo dňa zaslania 
písomnej požiadavky darcu. Ak darca nepožiadal obdarovaného o predloženie 
vyúčtovania použitia daru najneskôr do 31.12.2020 má sa za to, že dar bol použitý 
účelne. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností podľa 
bodu 1. a bodu 2. tohto článku tejto zmluvy má darca nárok voči obdarovanému na 
zaplatenie zmluvnej pokuty v sume zodpovedajúcej sume peňažného daru, ktorý 
obdarovaný použil v rozpore s účelom uvedeným v článku I. tejto zmluvy a/alebo 
nepredložil vyúčtovanie použitia daru v súlade s účelom v článku I. tejto zmluvy 
v lehote stanovenej v čl. III. bod 2. tejto zmluvy. 

 
IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Občiansky zákonník“).  

2. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy po ich podpise stratia platnosť alebo účinnosť, 
nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto 
neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy alebo na úpravu právnych 
vzťahov, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa použijú ustanovenia slovenského 
Občianskeho zákonníka, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto 
zmluvy. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch,  každý s platnosťou originálu, 
z ktorých po jednom (1) obdrží darca a jeden (1) obdarovaný. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 

5. Túto zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať len na základe písomných dodatkoch, 
podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, porozumeli jej obsahu a 
na znak súhlasu s jej ustanoveniami pripájajú svoje vlastnoručné podpisy, ako 
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle. 

 
 
V Poprade, dňa............ 
 
Darca        Obdarovaný 
  
................................................................   ................................................ 
Ing. Alexej Beljajev        Ing. Zuzana Krempaská 
člen predstavenstva      riaditeľka 
TATRAVAGÓNKA a.s.  
 
................................................................    
Ing. Alexej Beljajev       
predseda predstavenstva  
TATRAVAGÓNKA a.s.  


