
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-263/2017

Z ápis v spis e
V súlade s ust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejn la dňa
7.6.2017 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp. zn. OcU-S-263/2017

uzatvorenú dňa 2.5.2017

účinná od: 8.6.2017

zmluvné strany :

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Kosit a.s.

Rastislavova98,04001 Košice

zastúpená Ing. Mariánom Christenkom generálnym riaditeľom

Predmet zmluvy:

darovacia zmluva - 156,00   - prevoz vyzbieraného papiera zmaterskej
školy

Obec POPROC
V PoproČi, dňa 7.6.2017 Obecný úrad Poproč

usekObecnéhoúradu
Skolská 2, 044 24 Pop^č%c.-2

Eva^Bíenková

zamestnanec obc^ poverený zverejňovaním



CtL - í ^/?,.7/.
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DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená v súlade s § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:

Darca: KOSIT a.s.
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Košice I, odd.: Sa, vl.Č.: 1169/V
Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice
IČO: 36205214
DIČ: 2020061461

v

IC DPH: SK2020061461

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Císlo účtu: 2948026001/1100
IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001
SWIFT: TATRSKBX

Zastúpený: Ing. Marián Christenko - generálny riaditeľ->1

/

(ďalej len ako " darca ")

a

Obdarovaný: Obecný úrad Poproc
ZapÍsaný:
Sídlo: Školská2,04424Popro6

v

ICO: 00324639

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Císlo účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

v

Zastúpený: Ing. Stefan Jaklovský
(ďalej len " obdarovaný ")

v tomto znení:

I. Predmet zmluvy

Predmetom zmluyyje prevoz v^bieraného papiera z materskej školy v Poproči v hodnote
156eur vrátane DPH (slovom: jednostopäťdesiatSesť eur vrátane DPH).

y_

II. UÍeI zmluvy

1 .J)arca daruje tento dar ako podpom projektu "Osveta triedenia" pre materskú školu
v Poproči, ktorý sa ukončil 09.05.2017. Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma.

III. Osobitné ustanovenia

1. Darca zabezpečí obdaiovanému prevoz vyzbieraného papiera dňa 09.05.2017.
2. Obdarovaný zabezpečí pracovníkov, ktori vyzbieraný a vytriedený papier naložia do

VKK.

/



FV. Všeobecné ustanovenia

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonmka.

2. Zmluvné stoffly si zmluvu prečítali, s jej obsahom súUasia, na znak coho ju vlastnoručne
podpisujú.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno pre darcu ajedno pre

obdarovaného.

V KošÍciach dňa 02.05.2017
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