DAROVACIA ZMLUVA
uzavretá podľa ust. § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi nasledovnými zmluvnými stranam:
___________________________________________________________________________

Článok 1
Zmluvné strany
Darca :

Drevosklad – JJJ, s.r.o.
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
bank. spoj. :
Registrácia:

Oľšavská 42, 044 24 Poproč
Jaroslav Juhár, konateľ spoločnosti
36 579 386
SK 2021830151
Tatra banka a.s. , IBAN: SK62 1100 0000 0026 2571 7414
Obchodný register Okresného súdu Košice I., vo vl. č. 14893/V, Odd. Sro

Obdarovaný:

Služby Obce Poproč s. r. o., r.s.p.
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
bank. spoj.:
Registrácia:

Oľšavská 24, 044 24 Poproč
Ing. Iveta Komorová Hiľovská, konateľka spoločnosti
53 304 870
SK 2121340419
Slovenská sporiteľňa a.s., IBAN: SK2509000000005180347118
Obchodný register Okresného súdu Košice I., vo vl. č. 49980/V, Odd. Sro

Darca a Obdarovaný ďalej len ako „zmluvné strany“
Článok 2
Predmet zmluvy
2.1

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je darovanie finančného daru
podľa § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka zo strany Darcu
Obdarovanému.
2.2 Darca na základe tejto zmluvy prenecháva finančný dar vo výške 1 650,00 Eur (slovom:
Jedentisíc šesťstopäťdesiat euro) (ďalej len „Dar“) a to za účelom podpory sociálneho
podniku v obci – zakúpenie zváračky.
2.3 Darca poskytne Obdarovanému dar bezhotovostným prvodom na bankový účet
Obdarovaného uvedený vzáhlaví Zmluvy a Obdarovaný Dar s vďakou prijíma.
2.4 Darca poskytne Dar Obdarovanému najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí
účinnosti tejto zmluvy.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
3.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a
účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na web stránke Obdarovaného.
3.2 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť origi –
nálu a každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
3.3

Meniť a dopĺňať túto Zmluvu je možné len na základe zhodnej vôle oboch zmluvných
strán a to dodatkami uzatvorenými medzi stranami v písomnej forme.

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali jej ustanoveniam porozumeli, vyhla sujú, že Zmluva nie je spísaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu ju podpisujú.
V Poproči, dňa 30.07.2021

Darca:

Obdarovaný :

