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Darovacia zmluva 
číslo 1/2021 FF 

 
 

uzatvorená podľa § 628 a nasl.  zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisoví medzi 
 
Darca: 
obchodné meno: GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, 
sídlo: Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika 
IČO: 31 691 552 
IČ DPH: SK2020525727 
DIČ: 2020525727 
zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 1766/P 
Bankové spojenie: VÚB a. s., Stará Ľubovňa 
IBAN: SK9102000000000012401602  SWIFT:SUBASKBX 
zastúpený: Ing. Štefanom  Zimom,  PhD., konateľom spoločnosti       (ďalej len „darca“) 
a 
Obdarovaný:  
Názov školského zariadenia:  Obec Pušovce  Školská jedáleň pri MŠ Pušovce 
Sídlo:  Pušovce 2, 082 14 Pušovce        
IČO:    00327654         
DIČ:    2021225690  
Bankové spojenie :  VÚB  
Číslo účtu :  SK02 0200 0000 0016 6017 6057        
zastúpený:  Ján Namešpetra       
(ďalej len „obdarovaný“) 
                    
     Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že darca bezodplatne prenecháva obdarovanému dar uvedený v tejto zmluve 
a obdarovaný bez výhrad tento dar od darcu prijíma.  

Článok I. 
1. Predmetom tejto zmluvy je sľub darcu poskytnúť obdarovanému v školskom roku 2020/2021   pravidelné  bezodplatne 

finančné plnenia v hodnote darcom obdarovanému  fakturovaných dodávok ovocnej šťavy alebo ovocia (jabĺk a hrušiek), 
ktoré sú určené na podporu zdravej výživy žiakov  (detí)  v rámci celospoločenského programu podpory zdravia a rozvoja 
zdravých stravovacích návykov detí  navštevujúcich školské zariadenie obdarovaného. 

2. Vlastníctvo darcu k daru prechádza na obdarovaného ku dňu vystavenia mesačnej faktúry darcu za dodávky ovocnej šťavy 
alebo ovocia (jabĺk a hrušiek) obdarovanému.  

3. Pre vylúčenia akýchkoľvek pochybností  obdarovaný nie je povinný titulom daru podľa tejto zmluvy zaplatiť darcovi ním 
fakturované dodávky ovocnej šťavy alebo ovocia (jabĺk a hrušiek) dodaných do 30.06.2021.  

4. Darca sa zaväzuje darovať a previesť dar na obdarovaného oslobodený a zbavený akýchkoľvek tiarch, poplatkov alebo iných 
práv a nárokov akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb a obdarovaný s vďakou dar prijíma. 

5. Darca zaväzuje obdarovaného k tomu, aby dar použil výlučne na podporu konzumácie ovocia a ovocných štiav pre všetkých 
žiakov školského zariadenia obdarovaného. 

Článok II.  
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.06.2021.  
2. V ďalších, touto zmluvou neupravených právnych vzťahoch platia primerane ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho 

zákonníka.  
3. Zmluvu je možné meniť, dopĺňať iba písomnou formou po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou písomných 

dodatkov k nej. 
4. Zmluva je platná a účinná od podpísania oboma zmluvnými stranami. 
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom obdarovaný obdrží jedno vyhotovenie, darca obdrží 

jedno vyhotovenie. 
6. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že táto zmluva je vyjadrením ich 

slobodnej a pravej vôle, a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek z 
nich. 

 
V Starej Ľubovni, 11.01.2021 

 
  Darca:                                                                     Obdarovaný: 

GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa             
      Ing. Štefan Zima, PhD.                      
          konateľ spoločnosti                        


