Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
1. Mobis Slovakia s.r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaná:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená:

MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
35 876 557
2021787768
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro,
vl. č. 14983/L
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1426078010/1111
Lee Young Jin, generálny manažér

ďalej len ako „darca“
2. Obec Nededza
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

00 321 516
202 0677 582
Prima Banka, a. s., pobočka Žilina
560 474 0002/5600
PhDr. Peter Vajda - starosta

ďalej len ako „obdarovaný“

Čl. II
PREDMET ZMLUVY
1.

Predmetom tejto zmluvy je finančný dar vo výške € 3000 (slovom: tritisíc eur), ktorý
darca poskytne obdarovanému na účel špecifikovaný v Čl.III tejto zmluvy.

2.

Obdarovaný finančný dar s vďakou prijíma.

Čl. III
OSOBITNÉ USTANOVENIA
1.

Darca finančný dar poskytne obdarovanému v jednej finančnej čiastke, ktorú darca
poukáže na účet obdarovaného uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to najneskôr do 5
dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

2.

Finančný dar bude použitý na dokúpenie kuchynského vybavenia do novej kuchyne
v kultúrnom dome a podpora rekonštrukcie starého kaštiela.

3.

Obdarovaný vyhlasuje, že dar prevezme a použije v súlade s touto zmluvou.

Čl.IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť
zástupcami oboch zmluvných strán.

a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými

2.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou
výslovne neupravené sa radia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ďalších všeobecne záväzných predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

3.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých
každý účastník zmluvy obdrží po jednom vyhotovení.

4.

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené vo forme
písomných dodatkov a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú
neplatné.

5.

Účastníci zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a sú plne
spôsobilí na právne úkony.

V Žiline, dňa 18.12.2013

Darca:

......................................
Lee Young Jin
Mobis Slovakia s.r.o.

Obdarovaný:

............................................

PhDr. Peter Vajda
Obec Nededza

