
DAROVACIA ZMLUVA 33

Uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

Darca: Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina
Horelica 108, 022 O 1 Čadca

IČO: 10842098
Č. účtu: SK1209000000000051996928 SLSP a.s. Čadca
Zastúpená: konateľom Milanom Delinčákom
(ďalej len "darca")

a
Obdarovaný:
IČO:
Č. účtu:

Základná škola s materskou školou, Športovcov 342, 013 25 Stráňavy
37813382
0303926003/5600
SK8756000000000303926003

Zastúpená: Mgr. Miroslava Brodňanová
(ďalej len "obdarovaný")

Takto:

l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 71,07 €, ktorý darca poskytuje slobodne
a vážne zo svojich finančných prostriedkov v prospech obdarovaného, ktorý predmetnú finančnú
čiastku ako dar prijíma.
Účelom poskytnutia daru podl'a dohody účastníkov je použitie uvedených finančných prostriedkov na
úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy.

II.
Vyplatenie daru

Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu 71,07 E, prevodom na bankový účet číslo:
SK8756000000000303926003 vedené v Prima banke nasledujúci deň po podpise tejto zmluvy.
Obdarovaný súhlasí s prijatím daru a zaväzuje sa, že tento dar použije na vyššie uvedený účel.

III.
Všeobecné ustanovenia

l. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju
podpisujú

3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná
vol'nosť nebola obmedzená.

4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch,jeden pre darcu ajeden pre
obdarovaného.

V Čadci dňa 28,11.2018
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