
DAROVACIA ZMLUVA 
 

uzatvorená v súlade s § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

1. Ing. Martin Duong, (ďalej len „darca“) 

a 

2. Obec SMOLINSKÉ, Smolinské č 334, 908 42  

Starosta obce: Vladimír SMOLINSKÝ. 

IČO: 00309991 

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

I.  

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné poskytnutie daru, ide o  2 kusy LED 

panelu FULL color  pre vonkajšie použitie,  model  P20/RGB, pritom každý LED 

panel má nasledovné  vyhotovenie a vlastnosti : 

a.  LED panel  pre futbalový štadión má nový rozmer t.j. 224x128 cm, celková 

plocha 2,867 m2. Pôvodný panel bol navrhnutý na plochu 1,536 m2. LED 

panel  je schopný zobrazovať skóre- stav zápasu, čas  s časovačom. LED 

panel Full color tiež zobrazuje statický obraz alebo krátke video záznamy, 

animácie, LED panel môže slúžiť  aj ako  informačný  panel s bežiacim textom  

s ľubovoľným rozsahom. LED panel sa programuje cez vlastné WIFI 

pripojenie.   

b. LED panel vhodný  pre poľovnícky zväz, ale aj pre rôzne  kultúrne  akcie, 

spoločenské podujatia v obci. LED panel má rozmer 224x 48 cm. LED panel  

je schopný zobrazovať čas, dátum, teplotu, vlhkosť  vzduchu. LED panel Full 

color  tiež zobrazuje statické LOGO, obraz alebo krátke video animácie ,LED 

panel  slúži aj ako  informačný panel s bežiacim textom  s ľubovoľným 

rozsahom. LED panel sa programuje cez LAN  pripojenie.   

 

II. 

Ceny a záruka poskytnutého daru 

 

1. Cena daru uvedeného v bode 1a je 3589 €, cena daru uvedeného v bode 1b je 

1869 € spolu 5458 €.  

2. Darca sa  zaväzuje obdarovanému  poskytnutím záruky na LED výrobky na  2 roky 

odo dňa prevzatia výrobkov. 

3. IT služba ako aj  ovládanie LED technológii  a servis po záruke  v cene 20 €/ hod. 

darca vyhlasuje, že nebude účtovať  obdarovanému, ale darca túto službu  vykoná  

iba v rámci svojej dobrovoľnosti.  



4.Darca dar bezodplatne daruje obdarovanému, pričom ho odovzdá určenej osobe 

starostovi Vladimírovi SMOLINSKÉMU. 

 

III. 

Práva obdarovanej strany 

1. Obdarovaný poskytnutý dar od darcu s vďakou prijíma, pričom predmet daru 

jeho prijatím nadobudne do svojho výlučného vlastníctva a má plné právo 

nakladať s týmto majetkom.  

2. Obdarovaný ma právo darovať alebo zapožičať tento dar tretej osobe alebo aj  

inej  organizácii,  klubom  i zväzom avšak iba v rámci svojej obci Smolinské.  

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2. Darca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že je oprávnený nakladať s predmetom 

daru podľa tejto zmluvy. 

3. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, jednu 

dostane darca a druhú obdarovaný. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy zhodne porozumeli čo do 

obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, predmetnú zmluvu 

neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v rozpore s dobrými 

mravmi, pričom prejavy vôle zmluvných strán sú hodnoverné, dostatočne určité a 

zrozumiteľné, pričom ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

 

Smolinské dňa 14.03.2023 

 

 

.................................                                             ....................................... 

         Darca:                                                                Obdarovaný:                                                

Ing. Martin Duong                                             Starosta Vladimír Smolinský 


