DAROVACIA ZMLUVA
I.
Zmluvné strany
Darca:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie, IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
(ďalej darca)

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Ing. Ľudovít Kováč – riaditeľ spoločnosti
SK 93 0900 0000 0050 2795 6275
36574988
2021308619
SK2021308619

Obdarovaný:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie, IBAN:
Číslo účtu:
(ďalej len obdarovaný)

Obec Malužiná
032 34 Malužiná 53
Ing. Břetislav Chytil - starosta
00315621
2020581585
SK22 5600 0000 0016 0993 1002
1609931002/5600

Zmluvné strany sa dohodli uzavrieť darovaciu zmluvu v zmysle ustanovenia § 628 a násl.
Občianskeho zákonníka za týchto podmienok:
II.
Predmet darovacej zmluvy
Darca daruje obdarovanej zmluvnej strane ako predmet plnenia zmluvy finančné prostriedky
vo výške 100 EUR (slovom: sto EUR) na prípravu a zabezpečenie kultúrnych akcií v obci.
III.
Podmienky darovania
1.
2.
3.
4.

Obdarovaný sa zaväzuje, že finančné prostriedky použije výlučne na predmet špecifikovaný
v článku II. tejto zmluvy.
Obdarovaný je oboznámený s predmetom darovacej zmluvy a dar s vďakou prijíma.
Darca si vyhradzuje právo skontrolovať použitie darovaných finančných prostriedkov z hľadiska
účelu a dokladovania.
Finančný dar bude poukázaný na účet v termíne do 14 dní odo dňa podpísania zmluvy.
IV.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.Z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona
č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.

V Žiline.....................................

………………………………….
Darca

V Malužinej, 10.6.2019

…………………………….
Obdarovaný

