Zmluva zverejnená dňa 18. 6. 2014

DAROVACIA ZMLUVA č. 1/2014
uzatvorená v súlade s par. 628 Občianskeho zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY
DARCOM:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v obchodnom registri:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

OBDAROVANÝM:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v obchodnom registri:
Zastúpená:
Bytom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Štefánikova 786
085 01 BARDEJOV
47 332 638
SK 2023830281
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28448/P
Ing. Vladimír Zoľák, konateľ spoločnosti
Tatra banka, a. s., Bratislava, pobočka Bardejov
2929897346/1100

Kukľa Daniel

Chmelník 2425/10, 085 01 Bardejov
VÚB, a. s., Bratislava, pobočka Bardejov
1880364359/0200

I.
Účel poskytnutia daru
1. Obdarovaný je oprávnený použiť dar na tieto športové podujatia:
- EHC (Európsky pohár cyklistiky) Louny CZ – štartovné, ubytovanie, cestové
- 24 hod. SLOVAKIA RING CYCLING RACE Orechová Potôň SK – štartovné,
ubytovanie, cestovné
2. Darca poskytne obdarovanému finančný obnos na úhradu nákladov uvedených v bode 1.
II.
Výška a forma poskytnutia daru
1. Darca poskytuje obdarovanému
- finančný dar v hodnote: 300 €
slovom: tristo eur
Finančný dar bude odoslaný prevodom na účet do kalendárnych 10 dní od podpisu tejto zmluvy,
čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
2. Obdarovaný použije finančný dar len pre účely uvedené v čl. I bode 2 tejto zmluvy.
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III.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy sú možné len po obojstrannej dohode
zmluvných strán vo forme písomného dodatku.
2. Otázky v tejto zmluve výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných
právnych predpisov, predovšetkým Občianskym zákonníkom.
3. Dar, ktorý je predmetom tejto zmluvy, je poskytovaný bezodplatne a dobrovoľne.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží darca a 1
vyhotovenie obdarovaný.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej obojstranného podpísania.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho
ju vlastnoručne podpísali.

V BARDEJOVE, DŇA 17. 6. 2014

________________________
Darca

____________________
Obdarovaný

