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Darovacia zmluva č. 2/2022 

( Uzavretá v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami ) 

Článok I. – Zmluvné strany 

Obdarovaný:  

Obchodný názov: Obec Liptovský Trnovec 
Sídlo:   Obecný úrad Liptovský Trnovec č. 160, 031 01 Liptovský Trnovec 
IČO:   00315541  
DIČ:   2020427827   
V zastúpení:  Zástupca starostu obce Ing. Ľubomír Hollý 
Bankový účet:   SK52 0200 0000 0000 1972 1342,  

vedený vo VÚB, a.s. pobočka Lipt. Mikuláš 
(ďalej len „Obdarovaný“) 

Darca: 

Obchodný názov: TITAN-Tatraplast, s.r.o 
Sídlo:   Bystrická cesta 5644, 034 01 Ružomberok 
IČO:   36440124  
DIČ:   2022130330 
IČDPH:    SK2022130330   
V zastúpení:  Ing.Peter Janky, konateľ spoločnosti 
Bankový účet:   SK7575000000004003276190 

vedený v ČSOB 
 ( ďalej len „Darca“)  

 

Článok II. - Predmet zmluvy 
 

1. Darom na účely tejto zmluvy peňažný dar v celkovej hodnote 300 EUR /slovom tristo EUR/. 

2. Darca sa zaväzuje odovzdať obdarovanému dar podľa odseku 2 tohto článku a obdarovaný sa 

zaväzuje dar s vďakou prijať. 

3. Darca daruje obdarovanému s cieľom zabezpečenia nákupu materiálu na akciu „Deň detí“, 

ktorú obdarovaný – obec Liptovský Trnovec organizuje dňa 04.06.2022. 

4. Darca je oprávnený požadovať od obdarovaného preukázanie použitia daru na účely podľa 

odseku 3 tohto článku. Obdarovaný je povinný darcovi z tohto dôvodu poskytnúť všetku 

rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. 

 

Článok III. - Odovzdanie daru 
 

1. Darca prevedie peňažný dar po podpise a nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na uvedený 

bankový účet obdarovaného IBAN SK52 0200 0000 0000 1972 1342. 

2. Informáciu o zverejnení ohlási bezodkladne obdarovaný darcovi na e-mail: info@titan-

tatraplast.sk, alebo telefonicky na tel. číslo: 0915 983 968 
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Článok IV. - Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 

území Slovenskej republiky. 

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán formou 

písomného dodatku označeného príslušným poradovým číslom a podpísaného zodpovednými 

osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

3. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 

4. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. 

Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s 

predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto 

zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

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

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obdarovaného. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom darca obdrží 1 rovnopis a obdarovaný dva 

rovnopisy. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých 

údajov, ich slobodnej vôle, nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a 

že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a 

účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

V Liptovskom Trnovci, dňa 23.5.2022 
 

 

Obdarovaný:      Darca: 

 

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

         Ing. Ľubomír Hollý                   Ing. Peter Janky 

Zástupca starostu obce Liptovský Trnovec            konateľ spoločnosti 


