
Z-02-2022 
Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci 

uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi zmluvnými stranami: 

 

Zmluvné strany 

          

Darca:                          VEGO MARKETING s.r.o. 
Sídlo:                          Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica 
IČO:              45672695 
V zastúpení:                             Ing. Peter Vozár, konateľ 
Kontaktné osoby:                   Ing. Peter Vozár, tel.0905749343, 
                                                   e-mail info@vegomarketing.eu 
  Ing. Oleksij Bezkorovajný, tel. 0905640845,   
                                                   email: kancelaria@vegomarketing.eu 
 

Obdarovaný:                         Obec Horné Pršany  
Sídlo:                Horné Pršany 11, 974 05 Horné Pršany  
IČO:     00313467 
V zastúpení:                             Ivan Dobrota, starosta obce 
Kontaktné osoby:                    Ivan Dobrota, tel.0903439468, e-mail: starosta@horneprsany.sk 
 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

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

zaväzuje dar s vďakou prijať. 

2. Darom na účely tejto zmluvy je vyrozumievací modul VM FLORIAN  / v.č. 1510128184 / 

výrobcu - MK hlas, s.r.o., Sabinov na hromadné posielanie SMS správ a e-mailov 
v celkovej hodnote 0,- eur. 

3. Darca daruje obdarovanému modul s cieľom zabezpečenia  hromadného informovania 

občanov obce prostredníctvom hromadného posielania (aj prijímania) SMS správ 

a e-mailov vrátane napojenia na obecný rozhlas a využitia všetkých dostupných 

služieb vyrozumievacieho modulu VM FLORIAN  

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 II 

Odovzdanie daru 

 

1. Darca odovzdá obdarovanému predmet zmluvy pri podpise tejto zmluvy, čo obdarovaný 

potvrdzuje svojím podpisom. 

2. Obdarovaný má právo sa oboznámiť s technickým stavom daru ešte pred jeho odovzdaním. 

3. Darca vyhlasuje, že dar nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb. 

mailto:info@vegomarketing.eu
mailto:starosta@horneprsany.sk


Článok III 

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. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží 1 rovnopis. 

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 Banskej Bystrici dňa 1.2.2022                                    V Horných Pršanoch dňa 1.2.2022 

 
 
 
 
 
Darca:        Obdarovaný: 

 
 
 
 
 

          ______________________                     ______________________ 
            VEGO MARKETING s.r.o.                                 Obec Horné Pršany 

          Ing. Peter Vozár                                          Ivan Dobrota, starosta obce 

  

 


