
DAROVACIA ZMLUVA 

uzatvorená podľa $ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka / v ďalšom texte ,„, Zmluva“ / 

1.Uzatvorená medzi zmluvnými stranami : 

Darca : Občianske združenie /OZ/ Na Horke 

Sídlo : Na Horke 46, 040 01 Košice Kavečany 

V zastúpení :Peter Horváth, štatutárny orgán — člen rady 

IČO :42 330 629 
Tr: 
Bankové spojenie : Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

Číslo účtu : SK61 8330 0000 0025 0087 7633 

/v ďalšom texte „„ Darca“ alebo ,, zmluvná strana“ / 

Obdarovaný : Mestská časť Košice — Kavečany, Široká č. 17/A, 040 01 Košice 

Kavečany 

Zastúpený : JUDr. Martin Balčík, starosta 

IČO : 00 690 902 
DIČ : 2020762942 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu : SK23 0900 0000 00 5045911265 

Telefón : 055/63 341 00, 0907 958 157 

/v ďalšom texte „ Obdarovaný“ alebo ,„ zmluvná strana“ / 

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto darovacej zmluvy, pričom Darca daruje 

obdarovanému finančnú hotovosť vo výške 250,- Eur / slovom : dvestopäť desiat Eur /, pričom 

Obdarovaný predmet daru s vďakou prijíma. 

3. Obdarovaný sa zaväzuje predmet daru, teda celú finančnú hotovosť vo výške 250,- Eur 

účelovo použiť výlučne pre zabezpečenie športového podujatia 32. ročníka Malého 

Kavečianskeho Maratónu, ktorý sa uskutoční dňa 07.08.2022. 

4. Darca finančnú hotovosť 250,- Eur poukáže bezhotovostnou platbou na bankový účet 

obdarovaného. 

5. Táto darovacia zmluva je vyhotovená v2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana 

obdrží po jednom rovnopise s právnou mocou originálu. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah 

Darovacej zmluvy zodpovedá ich slobodne, určito a vážne vyjadrenej vôli. Na znak súhlasu 

s jeho obsahom ju po prečítaní vlastnoručne podpisujú. Darovacia zmluva nadobúda platnosť 

dňom jej podpisu a účinnosť v zmysle príslušných ustanovení právneho poriadku Slovenskej 

republiky. 

V Košiciach, dňa 04.08.2022 

o i —— 
MESTSKÁ ČASŤ 
KOŠICE - KAVEČANY 
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Darca Obdarovaný 

Občianske združenie Na Horke Mestská časť Košice — Kavečany 

Peter Horváth, člen rady JUDr. Martin Balčík, starosta


