DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
medzi týmito zmluvnými stranami:
Darca:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu:
IBAN:

SB WOOD, s.r.o.
L. Svobodu 1680/19, 979 01 Rimavská Sobota
36660914
Bc. Nina Balogová, konateľ

/ďalej len „darca“/
Obdarovaný:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu:
IBAN:

Obec Buzitka
Buzitka 126, 985 41 Šávoľ
00315982
Helena Ševčíková, starostka obce

/ďalej len „obdarovaný“/
/ďalej len „zmluva“/
Článok I.
Predmet zmluvy a predmet darovania
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných práv a povinností medzi darcom
a obdarovaným počas záväzku darcu prenechať bezodplatne darcovi finančný dar
v hodnote 100,00 € /slovom Jednosto eur/ na jednej strane a na druhej strane záväzok
obdarovaného použiť dar na realizáciu aktivity „Deň obce Buzitka - Stretnutie
rodákov a bývalých obyvateľov obce III. ročník“
2. Dar je poskytnutý na základe žiadosti obdarovaného a je účelovo viazaný len na
realizáciu aktivity podľa ods. 1 tohto článku.
Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Darca poskytne dar obdarovanému, a to do 30 dní od podpisu tejto zmluvy
prevodom na účet Obdarovaného, alebo v hotovosti do pokladne obce –
Obdarovaného pri podpise tejto zmluvy, čo Obdarovaný podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje.
2. Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použije spôsobom a podľa podmienok, ktoré sú
uvedené v tejto zmluve.
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3. Obdarovaný je povinný darcovi preukázať použitie daru na účel stanovený v tejto
zmluva a to poskytnutím fotokópií dokladov preukazajúcich takéto použitie ak o to
darca obdarovaného požiada.
Článok III.
Vrátenie daru
1. V prípade, že dar nebude použitý na účel v súlade s podmienkami stanovenými
touto zmluvou, obdarovaný je povinný bezodkladne vrátiť dar darcovi, to najneskôr
do 30 dní od požiadania darcu.
2. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný dopustí konania, ktoré
a) môže potenciálne ohroziť záujmy darcu,
b) bude znamenať použitie daru na účel iný ako je uvedený v tejto zmluve,
c) ak v lehote stanovenej touto zmluvou alebo v rozpore so zákonom
Obdarovaný nepreukáže Darcovi použitie daru na účel stanovený v tejto
zmluve.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa spravujú
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len po dohode zmluvných strán.
Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom
a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden
podpísaný rovnopis.
5. Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

V Buzitke, dňa 25.02.2014

................................................................
darca

................................................................
obdarovaný
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