
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproč

c. spisu: OcU-I-559/2020v

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobódnom prístupe k infonnáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znenÍ neskorších predpisov som
na webovom síďle obce Poproč zverejnila:

Darovaciu zmluvu

č. spisu OcU-I-559/2020
uzavretú: 26.10.2020

zverejnenú: 28.10.2020
úcinnú nasledujúci deň po zverejneni zmluvy na webovom sídle obce

zmluvné strany:

1.) ObecPoproč
v

Skolská2

044 24 Poproč
Zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starosta obce

2.) KOSIT a.s.
Rastislavova 98
043 46 Košice

y

Zastúpená: Ing. Lucia Sprinc, riaditeľka pre obcchod a rozvoj spoločnosti
Ing. Renáta Rabatinová, riaditeľka Divízie predaja

Predmet zmluvy: dar vo forme prenájmu, manipulácie a zneškodnenia odpadu 2 kusov
mobilnej chemickej toalety v hodnote 165 EUR bez DPH

VPoproči, 28.10.2020

Jana Juríková



Darovacia zmluva
uzatvorená v súlade s 5 G28 Obiianakaho zákonnfka v platnom inanf medtl týmito účastnfkml

Darca: KOSÍT a.s. zop. v OR Okresného súdu KoSice l, oddíelSo, vložka č. 1169/V
Sídlo: Rastislavova 98,043 46 Košice
IČO: 3G 205 214 DlC: 2020061461 IČ DPH: SK2020061461

V lastúpenf: ing. Lucia Šprinc, riaditerka pre obchod a rozvoj spoločnosti (na základe plnej moci)
Ing. Renáta Rabatinová, riaditerka Divízie predaja (na základe plnej moci

Bank. spojenie: Tatra Banka, a.s. Čfslo úČtu: 2948026001/1100
IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001 SWIFT: TATRSKBX

a

Obdarovaný: Obecny úrad Poproč
Sfdlo: školská2,04424Poproč
IČO: 00324639
DtC: 2020746189

V zastúpení:: Ing. Iveta Komorová Hitovská, 0907 950 728, starostka obce
v tomto znenf:

I. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvyje dar vo forme prenájmu, manipulácie a zneškodnenia odpadu 2 kusov mobilnej chemickej
toalety v hodnote 165 EUR bez DPH (stošesťdesiat eur bez DPH).
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II. ÚČel zmluvy
Darca daruje tento dar na podporu obchodných vzťahov s obcou Poproč počas realizácie celoplošného testovania
covid-19 v obci, a to v termfne 30.10.2020 do 8.11.2020. Dar bude pristavený najneskôr dňa 29.10.2020, lokatita
futbalové ihrisko Poproč.

III. Osobttné ustanovenia

Obdarovaný vyhlasuje, že z vďaky a dobrovorne spropaguje poskytnutie daru podľa tejto zmluvy, a to
propagádou spoločnostl KOSITa.s.

IV. Väeobecné ustanovenia

1. V ostatnom sa práva a povinnostl zmluvných strán riadia prfsluinými ustanoveniami ObČianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho Ju vlastnoručne podpisujú.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpfsania obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno pre darcu a Jedno pre obdarovaného.

V KoŠidach dňa 26.10.2020
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Ing. Lucia Ing. Renáta Rabatinová Ing. Iveta Komorová Hifovská
% Darca Obdarovany


