
DAROVACIA ZMLUVA 
Č. OcÚMOS-1157/2022 

uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

 

Darca:  

 

Obchodné meno  Obec Mostová 

v zastúpení:                           JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce 

Sídlo:    92507 Mostová č. 120 

IČO:    00306096 

DIČ:    2021197244 

Číslo účtu:   IBAN SK10 7500 0000 0040 2966 8926 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

 

a  

 

Obdarovaný: 

Obchodné meno:  Obecný futbalový klub  Mostová,  

v zastúpení:                            Levente Cservenka, predseda  

Sídlo:     925 07 Mostová č. 120 

IČO:    37844725 

DIČ:    - - -  

Číslo účtu:   IBAN SK21 0900 0000 0000 2409 5104 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 

 

Darca a obdarovaný sú ďalej spoločne označovaní ako „zmluvné strany“ alebo „strany“. 

 

I. 

Špecifikácia daru 

 

Darca je vlastníkom 2 ks prístreškov na sedenie pre futbalistov (ďalej len „striedačky“) 

na futbalovom ihrisku v Mostovej. Celková hodnota striedačiek podľa vystavených účtovných 

dokladov – faktúr je 3 339,00 € (slovom: tritisíc tristotridsaťdeväť eur) viď. prílohy. 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je prejav vôle darcu bezodplatne previesť striedačky  z ods. I  

darovacej zmluvy na obdarovaného a súčasne prejav vôle obdarovaného tieto striedačky  prijať 

a nadobudnúť ich od darcu do svojho vlastníctva. 

 

III. 

Ďalšie ustanovenia darovacej zmluvy 

 

Darca oboznámil obdarovaného so stavom predmetných striedačiek (nových)   

a obdarovaný ich prijíma v stave, v akom sa ku dňu podpisu tejto darovacej zmluvy nachádzajú.  

Obdarovaný použije dar na určené účely (najmä futbalové zápasy a športové účely),  ktoré budú 

slúžiť aj verejnosti na základe dohodnutých podmienok 



S poskytnutím daru nie sú spojené žiadne vedľajšie plnenia alebo protiplnenia pre žiadnu zo 

zmluvných strán. 

    Obdarovaný po dobu 10 rokov  nesmie striedačky z miesta  odstrániť, predať, ďalej darovať 

a  vykonať na nich zmeny, okrem bežných udržiavacích prác.  

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

 Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch. Táto zmluva bola schválená uznesením 

č. 413/OZ/2022 dňa 06.09.2022. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma 

zmluvnými stranami.  Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, 

prejavy ich vôle boli urobené určite a zrozumiteľne. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, 

porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 

V Mostovej dňa 14.09.2022 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––                                   –––––––––––––––––––––––––––– 

                      darca                                                                                     obdarovaný 

            Obec Mostová                                                                              OFK Mostová 

 JUDr. Tibor Rózsár, v.r. starosta obce                                  Levente Cservenka, v.r. predseda 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: kópia faktúry 

 


