Darovacia zmluva
uzatvorená podľa §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi:
Darca:
sídlo:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Bankové spojenie:
(„ďalej len darca“)
obdarovaný:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Bankové spojenie:
(ďalej len obdarovaný)

3HG, s.r.o.
Tri Vody V 1617/53, 900 45 Malinovo
Ing. Michalom Haleckým
44 185 723
2022 626 485
SK66 1100 0000 0026 2516 7061
Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava,
pobočka Kaštielska 1/A, 821 05 Bratislava
a
Obec CERNINA
Cernina 65, 090 16 Cernina
Ing. Helena Madzinová, starostka obce
00330388
2020808559
SK35 0200 0000 0000 2422 3612
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Svidník

Článok I.
Predmet zmluvy
1.

2.
3.

Darca na základe tejto zmluvy daruje obdarovanému peňažný dar vo výške: 150,00 €, slovom:
stopäťdesiateur, ktorý je určený pre reprezentačné účely 29. ročníka výstupu na horu Makovica pri
príležitosti Dňa hasičov, sviatku sv. Floriána a 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.
Darca poukáže peňažný dar na účet obdarovaného, SK35 0200 0000 0000 2422 3612, a to najneskôr
do 30 dní od podpisu tejto zmluvy.
Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa ho využiť výhradne pre potreby tejto akcie
uvedenej v bode 1, článku I. tejto zmluvy.
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými osobami konajúcimi v ich mene.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom obidva majú platnosť originálu a každá
zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.
Účastníci záväzne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu
a podmienkam v nej dohodnutých aj porozumeli. Ďalej vyhlasujú, že podmienky podľa tejto
dohody sú prejavom ich slobodnej vôle, vyjadrenej určite, zrozumiteľne a vážne, bez pocitu tiesne
alebo inak nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Cernine, dňa 25. apríla 2022

..............................................
Ing. Michal Halecký
za darcu:

............................................
Ing. Helena Madzinová
za obdarovaného: starostka obce

