DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými
stranami:
1.

Názov:
Urbariát pozemkové spoločenstvo
Sídlo:
Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov
IČO:
35 561
DIČ:
202 1851326
Zastúpená: predsedom Ing. Jozefom Drábikom
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu:
9311212001/5600
IBAN:
SK41 5600 0000 0093 1121 2001
SWIFT:
KOMASK2X
Telefón:
0911 121 834
e-mail:
jozef.drabik@gmail.com
(ďalej len „darca“)
a
2.

Názov:
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Sídlo:
Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov
IČO:
00 324 507
DIČ:
2021244896
Zastúpená:
Ing. Gabrielou Staníkovou, starostkou obce
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu:
4721542/0200
IBAN:
SK58 0200 0000 0000 0472 1542
SWIFT:
SUBASKBX
Telefón:
055/7296033, 0903 957 142
e-mail:
obec.n.klatov@nekosice.sk
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.

Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 500 € (slovom:
päťsto eur).
2. Obdarovaný je oprávnený použiť finančný dar na výdavky spojené so zakúpením trvalej
veľkonočnej výzdoby (veľkonočné vajíčko).

II.

Ostatné dojednania
  Darca sa zaväzuje poukázať dohodnutú sumu v celej výške v hotovosti alebo na bankový
účet obdarovaného: IBAN SK58 0200 0000 0000 0472 1542 do piatich dní od podpisu
tejto zmluvy. Obdarovaný finančný dar s vďakou prijíma.
  Obdarovaný sa zaväzuje použiť finančné prostriedky najneskôr do 31.3.2022.
  Na požiadanie darcu je obdarovaný povinný preukázať na aké účely poskytnutý
finančný dar použil.
  Obdarovaný sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s prípravou, uzatváraním a
plnením tejto zmluvy, neodovzdá ich ďalšej osobe a vytvorí také opatrenia, aby sa tieto
nestali známymi tretím osobám a aby sa zamedzilo ich zneužitiu. Obdarovaného môže
týchto povinností zbaviť len darca.
  V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju
podpisujú.
  Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, nadobúda platnosť dňom podpisu a
účinnosť dňom nasledujúcich po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.

V Nižnom Klátove, dňa 2.12.2021

…………………………………
obdarovaný

V Nižnom Klátove, 2.12.2021

…………………………………………
darca

