
Darovacia zmluva 

uzavretá v zmysle ust. 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

medzi darcom na strane jednej :  

Meno a priezvisko: Ing. Igor Miklec 

Adresa: Slepá ul. 763/10, Štvrtok na Ostrove 

r.č.: 

( ďalej len „darca" v príslušnom gramatickom tvare ) 

a obdarovaným na strane druhej: 

Obec Veľký Biel 

Adresa: Obecný úrad, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel 

V zastúpení: Anton Danter — starosta obce 

IČO: 00305146 DIČ: 2020662303 

Č. účtu: SK7456000000001803722001 / 5600 Prima Banka Slovensko, a.s. 

( ďalej len „obec” v príslušnom gramatickom tvare ) 

za nasledovných zmluvnými stranami Odsúhlasených podmienok: 

Článok I 

Účel daru 

l. Vychádzajúc z úmyslu podporovať rozvoj obce sa darca rozhodol darovať obci peňažný dar. 

2. Účelom peňažného daru je aj takýmto spôsobom napomáhať a podporovať rozvoj obce 

Veľký Biel pri ďalšom budovaní a skvalitňovaní infraštruktúry. 
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Článok 11 

Výška daru 

l . Darca sa rozhodol obci touto zmluvou darovať peňažné prostriedky v celkovej výške 

3.320- € ( slovom tritisíctristodvadsať EUR ) 

2. Darca sa zaväzuje uhradiť vyššie uvedený peňažný dar na účet Obce Veľký Biel vedenom v 

Prima Banka Slovensko, a.s. pod č. účtu SK 7456000000001803722001 / 

5600. 

Článok 111 

Prechod vlastníctva daru 

l . Obec vyhlasuje, že dar prijíma. 

2. Vlastnícke právo k peňažným prostriedkom prechádza na obec dňom pripísania peňažných 

prostriedkov na účet obce. 

Článok IV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

l . Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je ničím 

obmedzená. Túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, slobodne a vážne, bez akéhokoľvek 

nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Právne vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 



Vo Veľkom Bieli, dňa 1 1.10.2017  

 darca obdarovaný 
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obce 


