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

Meno a priezvisko: 

Bydlisko:

Občiansky preukaz č. Dátum narodenia: 

Požadovaný text na píšťale donorov: 

(ďalej len „darca“)

a

Prešovská gotika

Budovateľská 63, 080 01 Prešov, Slovenská republika 

IČO: 50 621 769

DIČ: 2120399820

Zastúpenie: Ing. František Zborovský, predseda rady združenia

(ďalej len „obdarovaný“)

takto:

Preambula

Občianske združenie Prešovská gotika vzniklo v roku 2016. Jednou z hlavných činností združenia je
podpora rekonštrukcie historického organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove (Svätomikulášsky organ).
V septembri 2017 združenie začalo kampaň: "Adoptuj si organovú píšťalu". Cieľom kampane je získavanie
prostriedkov na rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa.  Združenie ponúka možnosť adopcie organovej
píšťaly. Každý subjekt, ktorý túto možnosť využije, dostane Certifikát o adopcii a upomienkový darček s
funkčnou organovou píšťalou. Mená všetkých donorov budú zapísané na funkčnú "píšťalu donorov" osadenú
v Svätomikulášskom organe.

I. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 1 000 eur eur, slovom Tisíc eur na

rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa.

II. Vyplatenie daru

Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu uvedenú v článku I. prevodom na bankový účet vedený  vo 
VÚB a. s.: IBAN: SK40 0200 0000 0037 6456 5056  BIC (SWIFT): SUBASKBX, správa pre prijímateľa : 
Meno a priezvisko darcu

III. Všeobecné ustanovenia
1.V  ostatnom  sa  práva  a  povinnosti  zmluvných  strán  riadia  príslušnými  ustanoveniami  Občianskeho

zákonníka v platnom znení.

2.Zmluvné strany prehlasujú,  že  predmetnú zmluvu podpísali  slobodne a  vážne a  ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú. 

3.Obdarovaný sa zaväzuje, že po výzve darcu preukáže finančné vyúčtovanie daru.



4.Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom pripísania darovanej sumy na účet obdarovaného. Darovacia
zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Prešove dňa  

darca obdarovaný
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