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D A R O V A C I A   Z M L U V A  

uzatvorená v súlade s ustanovením § 628 - § 630   Občianskeho zákonníka v platnom znení 

medzi: 

DARCOM: 

Meno a priezvisko (Obchodný názov): URSPED s.r.o. 

IČO: 31560521 

Miesto podnikania (sídlo) :  Sládkovičova 52/A, 974 05 Banská Bystrica 

Bankové spojenie :  

 a 

OBDAROVANÝM: 

Obec Horné Pršany, Horné Pršany 11 , 974 05 Horné Pršany.  

Zastúpený:  Ivan Dobrota  starosta obce 

IČO: 00313467 

Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko a.s  

IBAN :  SK24 5600 0000 0013 3330 2001 

/. 

Úvodné ustanovenie 

Účelom zmluvy je poskytnutie peňažného daru na financovanie “Deň obce Horné Pršany“   

Darca je výlučným vlastníkom finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom daru 

II. 
1. Darca sa zaväzuje bezplatne prenechať touto darovacou zmluvou obdarovanému  

    Sumu 250,-EUR ( slovom: dvestopäťdesiat EUR) na účel financovania 

    “Deň obce Horné Pršany“   

2. Obdarovaný dar uvedený v bode 1. s vďakou prijíma a zaväzuje sa ho využiť na účel  

určený darcom podľa tejto zmluvy. 

3. Peňažný dar uvedený v bode 1. : 
* poukáže darca na účet obdarovaného v PRIMA banke Slovensko a.s., pobočka Banská Bystrica. 

       IBAN: SK24 5600 0000 0013 3330 2001 

* v hotovosti do pokladne proti príjmovému pokladničnému dokladu pri podpise tejto zmluvy 

///. 
1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

2. Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá 

zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá  

ich skutočnej vôli na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.  

V Horných Pršanoch dňa 27.05.2022 

 

Darca:    URSPED s.r.o.                                     Obdarovaný: Obec Horné Pršany  

                                                                                                    Ivan Dobrota starosta obce 

*Nehodiace sa škrtnite 

 



Informovanie, osobitná zmluva 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednáosoba@somi.sk 
Právny základ: Darovacia zmluva Z-15-2022 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Obec Horné Pršany 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 
Doba uchovávania osobných údajov:  10 rokov 
 
 
   Obec Horné Pršany  po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu 
zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.  
Obec Horné Pršany  vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude 
spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje 
zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje 
spracovávajú.  

Práva žiadateľa: 

 žiadateľ má právo požadovať od Obec Horné Pršany prístup k jeho osobným údajom a právo na 
ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

 žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 

podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných 

údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

 


