
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v súlade s § 628 Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Jozef Valigura S/B ŠPORT 

Priebežná 492/10, 031 04 Liptovský Mikuláš 

IČO: 11938943 

DIČ: 101722064 

 (ďalej len „darca“) 

a 

Hotelová akadémia 

Čs. brigády 1804 

031 01    Liptovský Mikuláš 

IČO:  00893528 

DIČ: 2020518750 

Účet: 

zastúpený : Mgr. Peter Pirončiak, riaditeľ školy 

(ďalej len „obdarovaný“) 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v hodnote 270,00 €, slovom  Dvestosedemdesiat EUR za 

účelom podpory a skvalitnenia výchovno – vzdelávacieho procesu. 

 

II. 

Odovzdanie daru 

Darca venuje svoj peňažný dar  uvedený v čl. I zmluvy pri podpise tejto zmluvy, najneskôr do 31.1.2023. 

 

III. 

Záväzné ustanovenie. 

Darca sa zaväzuje: 

1. Dbať o bezporuchový a bezpečný chod nápojových automatov, zabezpečiť ich neustálu kontrolu. 

2. Pravidelne dopĺňať suroviny potrebné k prevádzke automatov. 

3. Umožniť non-stop prevádzku automatov. 

4. Dodržiavať platné hygienické predpisy. 

5. Na svoje náklady zabezpečiť funkčnosť zariadení, kontrolu stavu a odstraňovanie porúch. 

6. Poskytovať obdarovanému ďalšie informácie, ktoré by sa ukázali nevyhnuté pre realizáciu tejto zmluvy. 

7. Zabezpečiť odvoz automatov na svoje náklady po ukončení ich činnosti. 

8. Informovať o zmene telefónneho kontaktu pre potreby hlásenia porúch a organizačných záležitostí 

obdarovaného. 

Obdarovaný sa zaväzuje: 

1. Umožniť umiestnenie nápojových automatov na teplé nápoje na vhodnom mieste. 

2. Umožniť napojenie automatov na pitnú vodu a elektrickú energiu s napätím 220V. 

3. Umožniť voľný vstup darcovi v pracovné dni v čase medzi 6,30 -17,45 hod. za účelom servisu a obsluhy 

automatov. 

4. Umiestniť v blízkosti automatov odpadkový kôš a zabezpečiť jeho pravidelné vyprázdňovanie. 

5. Bezodkladne hlásiť poruchy a skutočnosti ohrozujúce prevádzku automatov a ich ziskovosť na tel. číslo 

uvedené darcom. 

 

III. 

Všeobecné ustanovenia 

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka 

v platnom znení.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú. 



3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola 

obmedzená. 

4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného. 

 

 

V Liptovskom  Mikuláši, dňa   30.1.2023 
 

 

 

 

 

 

………………………………………                            …………………………………………… 

                           darca                                                                    obdarovaný 

 

 


