Zmluva zverejnená dňa 30. 7. 2014
DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami
Darca:
Názov: Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Zastúpené: Ing. Vladimírom Zoľákom, konateľom spoločnosti
Sídlo: Štefánikova 786 Bardejov 085 01
IČO: 47 332 638
Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 292 989 7346 / 1100
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel: s.r.o., vložka č. 28448/P

Obdarovaný:
Názov: Mesto Bardejov
Zastúpené: MUDr. Borisom Hanuščakom, primátorom mesta
Sídlo: Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
IČO: 00321842
DIČ: 2020622923
IČ DPH: Mesto Bardejov nie je platcom DPH
Banka: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Bardejov
Číslo účtu: 0456175001/5600
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dobrovoľné poskytnutie nefinančného daru, dreva pre kultúrne
podujatie – Sochárske sympózium mesta Bardejov: „ERA SCULPTURA“ usporiadané
Mestom Bardejov.
Článok II.
Plnenie zmluvy
1. Darca daruje a obdarovaný prijíma drevnú hmotu v nasledovnom sortimente, množstve
a hodnote:

Zmluva zverejnená dňa 30. 7. 2014
Listnatá vláknina nadrozmer - Javor guľatina cca 10m3. Celková hodnota daru predstavuje
sumu 400,00 € bez DPH.
2. Povinnosti darcu:
Dodať drevo bližšie špecifikované v bode 1. tohto článku v termíne do 25.07.2014 a vystaviť
účtovný doklad o hodnote daru, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
3. Povinnosti obdarovaného:
Použiť tento dar výlučne na účel uvedený v článku I. tejto zmluvy.
Článok III.
Záverečné ustanovenie
1. Zmluvu je možne meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
zmluvnými stranami na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán.
2. Zmluva je vyhotovená v piatich originálnych rovnopisoch, pričom obdarovaný po
podpísaní dostane tri originálne rovnopisy a darca dva.
3. V prípadoch neupravených touto zmluvou sa zmluvne strany budú riadiť ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlásili, že táto bola spísaná podľa ich slobodnej a
vážnej vôle a že nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok na dôkaz
čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného (www.bardejov.sk).

V Bardejove, dňa 22.07.2014

Darca:

V Bardejove, dňa 22.07.2014

Obdarovaný:

–––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––

Ing. Vladimír Zoľák

MUDr. Boris Hanuščak

konateľ spoločnosti

primátor mesta

