DAROVACIA ZMLUVA
Uzavretá v zmysle § 628- 630 Občianskeho zákonníka
I.
Zmluvné strany
PRP, s.r.o.
So sídlom: Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce
IČO: 31 619 665
Zastúpená: Jozef Tamás, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK 90 0900 0000 0003 9066 3458, SWIFT:
GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka č: 2352/S

(ďalej len „darca“)
a
Obec Tomášovce
So sídlom: Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce
IČO: 00 3164 74
Zastúpená: Ing. Ján Mičuda, starosta obce
Bankové spojenie: IBAN: SK89 5600 0000 0060 4959 7001
(ďalej len „obdarovaný“)
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy
je nepeňažný dar vo výške 14.540.- €
slovom: štrnásťtisícpäťstoštyridsať eur na:
a/ nepeňažné dary občanom obce Tomášovce od 65 rokov života vo forme nákupných
poukážok v počte 1260ks/5.-€ a v počte 315 ks/20.-€ v celkovej výške 12.600.-€
b/ mikulášske balíčky pre deti obce Tomášovce do 15 rokov života v celkovej výške
1.940.-€.
2. Obdarovaný nepeňažný dar s vďakou prijíma.
III.
Ostatné dohodnuté podmienky
1. Obdarovaný tento nepeňažný dar prijíma a použije ich výlučne v zmysle
predchádzajúceho článku zmluvy.
2. Obdarovaný sa zaväzuje v lehote do 31.12.2020 odovzdať darcovi menný zoznam
občanov obce Tomášovce od 65 rokov s ich podpisom o prevzatí nepeňažného daru
a preberací protokol mikulášskych balíčkov pre deti obce Tomášovce do 15 rokov.

Tento podpísaný menný zoznam a preberací protokol mikulášskych balíčkov bude
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto darovacej zmluvy.
3. V prípade, že obdarovaný poruší podmienky dohodnuté v článku II. tejto zmluvy,
môže darca od zmluvy odstúpiť.
4. Darca je oprávnený primeraným spôsobom zverejňovať informáciu o poskytnutom
nepeňažnom dare, ktorý je predmetom tejto zmluvy
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Darovacia zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.
2. Darca a obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej
podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
3. Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.

V Tomášovciach, dňa ..........
Darca:

.
......................................................
PRP, s.r.o.
v zast.: Jozef Tamás, konateľ

Obdarovaný:

........................................................
Obec Tomášovce
v zast.: Ing. Ján Mičuda
starosta obce

