DAROVACIA

ZMLUVA

uzavretá podľa § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov
medzi :
1.
1.1.

1.2.

1.3.

ZMLUVNÉ STRANY

Darca
Obchodné meno
Sídlo
IČO
Zastúpenie

:
:
:
:

VSK MINERAL, s.r.o.
Južná trieda 125, 040 01 Košice
36706311
Ing. Stanislav Rákoš, konateľ spoločnosti
(ďalej len “Darca“)

Obdarovaný
Názov
Sídlo

:
:

Obec Honce
Honce 54, 049 32 Štítnik

IČO
číslo účtu

:
:

328286
12071025/5200 vedený v OTP Banka Slovensko a.s.

Zastúpenie

:

Monika Paličková, starostka obce
(ďalej len “Obdarovaný“)

Darca a Obdarovaný na základe ust. § 628 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov uzatvárajú medzi sebou túto darovaciu zmluvu (ďalej len ako
“Zmluva“).

2. PREDMET ZMLUVY
2.1.

Predmetom tejto zmluvy je darovanie finančných prostriedkov darcom vo výške
150,00 € (slovom: jednostopäťdesiat eur) obdarovanému pri príležitosti osláv Dňa
obce, ktorý tento dar prijíma, a to na bežný účet obdarovaného v lehote do 5-tich
dní odo dňa podpísania zmluvy.
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich táto výslovne neupravuje, sa
riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
Akákoľvek zmena alebo doplnok k tejto Zmluve môže byť urobený len v písomnej forme po
odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom rovnopise.
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné,
pričom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

za Darcu
podpis :

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

za Obdarovaného
podpis :
...........................................

meno :

Ing. Stanislav Rákoš

meno :

Monika Paličková

funkcia:

konateľ spoločnosti

funkcia:

starostka obce

dátum :

v Honciach dňa …............

dátum :

v Honciach dňa ….............

