
Darovacia zmluva
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zmluva")

Čl.1
Zmluvné strany

Darca
Obchodné meno:
Štatutárny zástupca:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zapísaný v registri:

Obdarovaný
Názov:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zapísaný v registri:

OBI Slovakia s.r.o
Ľudovít Gášpar, prokurista
Michal Makalouš, prokurista
Hodonínska 25, 84103 Bratislava, Slovenská republika
48 258 946
2120131651
SK44 1111 0000 0013 2991 5008

UNCRSKBX
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 105505/B

(ďalej len ako „Darca")

MEPOS SNV s.r.o.
Tomáš Hamráček, konateľ spoločnosti
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
52 473 732
2121034245
SK39 0900 0000 0051 5944 6373

v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 46578/V

(ďalej len ako „Obdarovaný")

Čl. 2
Úvodné ustanovenia

1. Darca vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, je oprávnený s predmetom zmluvy
nakladať a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.

2. Obdarovaný vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a slobodne a vážne uzatvára túto
zmluvu.

Čl. 3
Predmet zmluvy

1. Darca touto Zmluvou daruje Obdarovanému peňažné prostriedky v sume 5 OOO,- Eur (slovom:
päťtisíc eur) (ďalej len ako „Dar").

2. Obdarovaný vyhlasuje, že Dar bez výhrad a s vďakou prijíma.
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3. Dar uvedený v ods. 1 tohto článku Zmluvy Darca prevedie jednorazovo prevodným príkazom zo
svojho bankového účtu uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy v prospech bankového účtu Obdarovaného
uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, a to najneskôr do štrnástich (14) pracovných dní po podpise tejto
Zmluvy. Dar sa zo strany Obdarovaného považuje za prijatý dňom pripísania peňažnej sumy na
bankový účet Obdarovaného.

3. Dar je určený na verejnoprospešné účely, a to konkrétne, ako príspevok na nákup motorového
vozidla na rozvoz stravy pre seniorov.

4. Obdarovaný sa zaväzuje darované peňažné prostriedky použiť na účel, na ktorý boli poskytnuté.

ČI. 4
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

2. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
a podľa§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného.

3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných
strán formou písomných dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami Zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá
zmluvná strana obdrží po jednom (1) rovnopise Zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpisujú.
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