Darovacia zmluva
uzavretá podľa ust. §628 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ( ďalej len „ zmluva „ )

č.1/2019
Darca :

Názov obce :
Zastúpená :
Sídlo:
IČO :

Obec Hontianska Vrbica
Karolom Pilinským, starostom
Hontianska Vrbica č.267
935 55 Hontianska Vrbica
00306975

( ďalej len „darca „ )
Obdarovaný :

Názov organizácie :
Sídlo :
IČO :
IBAN :
Variabilný symbol :

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia
Nýrovce 246, 935 67 Málaš
42047048
SK55 0200 0000 0021 9750 5051
12019

( ďalej len „ obdarovaný „ )
( ďalej spoločne v texte „ zmluvné strany „ )

Článok I.
Predmet zmluvy
1.1
1.2

Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru darcom v prospech obdarovaného
na činnosť ŠKZS .
Darca sa zaväzuje odovzdať peňažný dar vo výške 50 €, slovom päťdesiat eur
a obdarovaný sa zaväzuje tento dar prijať.
Článok II.
Všeobecné ustanovenia

2.1 Darca darovanú peňažnú sumu uvedenú v Článku I. bod 1.2 tejto zmluvy, prevedie na
bankový účet obdarovaného uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 10 dní od podpisu tejto
zmluvy.
2.2 Obdarovaný vyhlasuje, že predmet daru, peňažnú sumu uvedenú v Článku I. bod 1.2
tejto zmluvy od darcu prijíma a prevezme ho prípisom na svoj účet uvedený v záhlaví
tejto zmluvy.
2.3 Darca prehlasuje, že za poskytnutie daru nebude požadovať od obdarovaného žiadnu
protihodnotu alebo protislužbu ani pri poskytnutí daru a ani v budúcnosti.
2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že darcom poskytnutý dar nie je poskytnutý za žiadnu
protihodnotu alebo službu poskytnutú obdarovaným darcovi pred prijatím daru podľa
tejto zmluvy.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1
3.2

3.3
3.4

Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať.
Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. ( Občiansky
zákonník ) v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvy vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že ju
neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok , zmluvu si prečítali,
súhlasia s jej obsahom a dikciou na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

V Hontianskej Vrbici, dňa 13.03.2019

................................................
Za darcu : Karol Pilinský

.................................................
Za obdarovaného :

