
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 08/2022 

uzavretá podľa $ 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi: 

Darcom: 

(ďalej len „darca“) 

Obdarovaným: 

ČI. I 
Zmluvné strany 

Diagnostie Medicína, s.r.o. 
Viestova 7B 
Banská Bystrica 974 01 
Zastúpený: Erika Budzikova, konateľka 
IČO: 50408585 
DIČ: 2120322215 
IČ DPH: SK2120322215 
Bankové spojenie: SK42 1100 0000 0029 4202 5753 

LIKAVA — centrum sociálnych služieb 
Likavka 9 

034 95 Likavka 
Zastúpený: Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka 
IČO: 00647781 
DIČ: 2020591419 
Bankové spojenie: SK27 8180 0000 0070 0048 8722, Štátna pokladnica 

(ďalej“len „obdarovaný“) , 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

I. Darca touto zmluvou o poskytnutí sponzorského daru bezodplatne prenecháva obdarovanému 

ČI. II 

Predmet zmluvy 

finančný dar v hodnote 1 000,00 € slovom jedentisíceur. 

2. Obdarovaný tento dar prijíma a zaväzuje sa ho použiť v súlade s účelom, na ktorý je určený. 

1. Účelom poskytnutia daru podľa čl. II je pomôcť obdarovanému zabezpečiť skvalitnenie 

ČI. III 

Účel daru 

sociálnych služieb. 

 



  

ČI. IV 

Spôsob poskytnutia daru 

I. Darca odovzdá finančný dar obdarovanému jednorazovým platobným príkazom na číslo účtu 

obdarovaného, ktoré je uvedené v čl. I tejto zmluvy do 15 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy. 

2. Vprípade odovzdania finančného daru jednorazovým platobným prevodom sa dar považuje za 

odovzdaný dňom pripísania finančného daru na účet obdarovaného. 

ČI. V 

Záverečné ustanovenia 

1. Darca vyhlasuje, že nemá vedomosť o žiadnych vadách, ťarchách a iným majetkových právach, 

ktoré by viazli na dare, a ktoré by obdarovanému znemožňovali použitie daru na účel, na ktorý 

bol poskytnutý. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu jedno vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, 

ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu 

zbavenú akýchkoľvek omylov, a že táto nebola uzavretá ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

(darca/za darcu" (za obdarovaného) 

Základná finančná kontrola podľa Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 357/2015 Z. z. ) 

  

Podľa $6 ods. 4 ľa $7 Zákona č. 357/2015 Z. z. 
zákona č. 357/2015 Z.z. Prdľa 3-7 Bála b 351 É 
  

  

finančná 

vo finan( 

Zamestn 

V Dátum: ( 
je- nieje? v súlade osobitnými predpismi —- 

finančná 

vo finan: 

Štatutár 

Dátum: !   
  

# nehodiace sa vyjadrenia prečiarknite 
   


