Darovacia zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov od spoločnosti
Kia Motors Slovakia
uzavretá v zmysle § 628 – 630 Občianskeho zákonníka

I. Zmluvné strany
Darca
Názov:
Adresa:
IČO:
V zastúpení:
Číslo účtu:
Zapísaná v:

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
35 876 832
Kyo-Man Song, Viceprezident a vedúci útvaru Administratíva
0176078362/0900, SLSP, a.s.
Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vl. č.
15074/L

(ďalej len „darca“)

a
Príjemca :
Názov:
Adresa:
IČO:
V zastúpení:
Číslo účtu:

Obec Nededza
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
00321516
PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza
5604740002/5600

(ďalej len „obdarovaný“)

II. Predmet zmluvy
1.

Vyššie menovaný darca sa zaväzuje darovať obdarovanému dar vo forme
finančného príspevku vo výške 1 100 € (slovom: tisícsto eur).

III. Účel a použitie príspevku
1.

Predmetom darovania je poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1 100 €
(slovom: tisícsto eur) na nákup kníh, softvérového vybavenia a mobiliárneho
vybavenia knižnice v obci.

2.

Obdarovaný sa zaväzuje predložiť darcovi účtovné doklady o použití daru pre
uvedený projekt do 8. februára 2012.

IV. Ostatné dohodnuté podmienky
1. Obdarovaný tieto finančné prostriedky prijíma a použije ich výlučne v zmysle
predchádzajúceho článku zmluvy.
2. V prípade, že obdarovaný poruší podmienky dohodnuté v článku III. tejto zmluvy,
môže darca od zmluvy odstúpiť. Obdarovaný sa zaväzuje vrátiť poskytnuté
finančné prostriedky do 10 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia darcu
z dôvodu porušenia dohodnutých podmienok podľa predchádzajúcej vety.

V. Platba príspevku
1. Darca zaplatí finančný príspevok do 14 dní od podpisu tejto zmluvy prevodom na
bankový účet obdarovaného:
Číslo účtu:
Názov banky:
Kód banky:

5604740002/5600
Dexia banka
5600

VI. Záverečné ustanovenia
1. Darovacia zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma
zmluvnými stranami.
2. Darca i obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej
podpisom prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej
a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne.
3. Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obidve zmluvné
strany dostanú po 1 exemplári.

V Tepličke nad Váhom, dňa 16.12.2011

.........…………………………........

..……..………………...............

KIA Motors Slovakia s.r.o
Kyo-Man Song
Viceprezident a Vedúci útvaru
Administratíva

Obec Nededza
PhDr. Peter Vajda
starosta obce

