
DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená v súlade s § 628 až 630 Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:

darcom : MARCOS spol. s r.o., K Surdoku 9, 080 01 Prešov, 

IČO 36 449 385, zap. v Obch. reg. Okr. súdu Prešov, odd. Sro, vložka 
č. 10587/P 

a

obdarovaným : AEROKLUB Prešov, občianské združenie, 

IČO 31956912, Vranovská 72, 080 06 Prešov

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru vo výške

=1000,- EUR (slovom tisíc EUR)

pri príležitosti 80 rokov začiatkov lietania v Prešove na podporu a rozvoj leteckého športu 
a parašutizmu obdarovaným prevodom na bankový účet SK65 7500 0000 0040 1486 0595
vedený v ČSOB Prešov alebo zložením sumy v hotovosti do pokladnice občianskeho 
združenia.

2. Obdarovaný dar prijíma a zaväzuje sa, že darované prostriedky použije na účel, ktorý je
menovaný v predmete tejto zmluvy a na požiadanie darcu preukázať použitie daru. Prijatý 
dar bude vedený v evidencii občianskeho združenia a zverejnený na jeho webovej 
stránke.

3. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 
ju podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne
a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre 
obdarovaného.

V Prešove, dňa 1.6.2018.

darca obdarovaný



DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená v súlade s § 628 až 630 Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:

darcom : CARABUS, s.r.o.

IČO 44176121, Vihorlatská 20, 080 01 Prešov

a

obdarovaným : AEROKLUB Prešov, občianské združenie, 

IČO 31956912, Vranovská 72, 080 06 Prešov

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru vo výške

=1300,- EUR (slovom tisíctristo EUR)

pri príležitosti 80 rokov začiatkov lietania v Prešove na podporu a rozvoj leteckého športu 
a parašutizmu obdarovaným prevodom na bankový účet SK65 7500 0000 0040 1486 0595
vedený v ČSOB Prešov alebo zložením sumy v hotovosti do pokladnice občianskeho 
združenia.

2. Obdarovaný dar prijíma a zaväzuje sa, že darované prostriedky použije na účel, ktorý je
menovaný v predmete tejto zmluvy a na požiadanie darcu preukázať použitie daru. Prijatý 
dar bude vedený v evidencii občianskeho združenia a zverejnený na jeho webovej 
stránke.

3. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianského zákonníka v platnom znení.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 
ju podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne
a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre 
obdarovaného.

V Prešove, dňa 1.6.2018

darca obdarovaný




