Darovacia zmluva

uzavretápodťa ust. §628 a násl. zákonaě. 4011964 Zb. Obéiansky zákonník
(ďalej len,,zmluva'o)
č. P1197

Darca:

l2a17
Koprivnica

Názov obce:
starosta obce:

Ing. Peter Krupa
Koprivnica 126
086 43 Koprivnica
00322164

Adresa:

lČo:
(ďalej len,odarcao')
a

Obdarovaný:

Názov organizácie:
sídlo:

tČo:
Štatutrárny orgán:

IBAN:
Variabilný symbol:

Pierott, n.o.
Volgogradská 4787/18
080 01 Prešov
45740372
Mgr. Marián Beliš - riaditel'
sK52 1100 0000 0029 249134t5
uved'te prosím číslozmluvy

(ďalej len,,obdarovaný")

(ďalej spoločne v texte ,,zmluvné §trany" alebo samostatne ,,zmluvná §tranao'v príslušnom

gramatickom tvare)

sa dohodli nauzavretí zmluvy nasledovného znenia:

Clánok I.
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažnéhodaru darcom v prospech obdarovaného.

1.2

Darca sa zavázuje odovzdať peřnžný dar vo výške 40 Eur, slovom štyridsať Eur a
obdarovaný sa zavázuje tento dar prijať. Tento peňažný dar bude použitý na liečebné
účelypre postihnutóho chlapca Marka Šambronského,a to v špecializovanom
liečebnom zaňadení pod dohťadom kvalifikovaných odborníkov.

yšeobecnéustanovenia
2.1

Darca darovanú peňažnúsumu uvedenú v Članku I. bod I.2 tejto zmluvy, prevedie na
bankový účetobdarovaného uvedený v záh7aví tejto zmluvy do 5 dní od podpisu tejto
zmluvy.

2.2

Obdarovaný vyhlasuje, že predmet daru, peňažnúfl}mu uvedenú v Čbnku I. bod 1.2
tejto zmluvy od darcu prijíma a prevezme ho pdpisom na svoj účetuvedený v zéúůavi
tejto zmluvy.

2.3

Darca prehlasuje, že za poskytnutie daru nebude požadovat'od obdarovaného žiadnu
protihodnotu alebo protislužbu ani pri poskytnutí daru a ani v budúcnosti.

2.4

Zmluvné strany prehlasujú, že darcom poskytnuqý dar nie je poskytnutý za žiadnu
protihodnotu alebo službu poslqrtnutú obdarovaným darcovi pred prijatím daru podl'a

tejto zmlur,y.

zaverečnéustanovenia

3.1

Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať.

3.2

Právne vďahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnýmiustanoveniami
právnych predpisov Slovenskej republiky, najmá zákonom ě.4011964 Zb. (Oběiansky
zárkonník) v znení neskorších predpisov.

3.3

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kďždú zmluvnú stranu.

3.4

Zmluvné strany prehlasujú, že ztnluva vyjadruje ich slobodnú avéňna vóťu, že ju
neuzatvirajú v tiesni zanápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali,súhlasia
s jej obsahom a dikciou anaznak toho ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 15.12.2017

za darcu:

za obdarovaného:

ská 18, 080 01 Preštl

Ing. Peter Krupa

