r
i to

uzavretá podľa ust.

Darovacia zmluva

5628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
č. 2220 / 2021

Darca:

Názov obce:
Starosta obce:
Adresa:

Čakanovce

Emil Imro

F

Čakanovce 79
044 45 Bidovce
00324051

IČO:
3

Názov organizácie:
sídlo:

Pierott, n.o.

Volgogradská 4787/18
080 Ol Prešov

45740372

Mgr. Marián Beliš — riaditel"
SK52 1100 0000 0029 2491 3415
uveďte prosím číslo zmluvy
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IČO:
Štatutárny orgán:
IBAN:
Variabilný symbol:

PD

(ďalej len „darca“)

Obdarovaný:

Ed

(ďalej len „zmluva“)

(ďalej len .,obdarovaný“)

gramatickom tvare)

as

(ďalej spoločne v texte „zmluvné strany“ alebo samostatne „zmluvná strana“ v príslušnom

nM

sa dohodli na uzavretí zmluvy nasledovného znenia:

Článok [.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru darcom v prospech obdarovaného.

1.2

Darca sa zaväzuje odovzdať peňažný dar vo výške 20 Eur, slovom dvadsať Eur a
obdarovaný sa zaväzuje tento dar prijať. Tento peňažný dar bude použitý na liečebné
účely pre postihnutého chlapca Marka Šambronske'ho, a to v špecializovanom
liečebnom zariadení pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov.
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2.1

Článok n.
Všeobecné ustanovenia

Darca darovanú peňažnú sumu uvedenú v Článku 1. bod 1.2 tejto zmluvy, prevedie na
bankový účet obdarovaného uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 5 dni od podpisu tejto

zmluvy.
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obdarovaný vyhlasuje, že predmet daru, peňažnú sumu uvedenú v Článku 1. bod 1.2
tejto zmluvy od darcu prijíma a prevezme ho prípisom na svoj účet uvedený v záhlaví
tejto zmluvy.

2.3

Darca prehlasuje, že za poskytnutie daru nebude požadovať od obdarovaného žiadnu
protihodnotu alebo protislužbu ani pri poskytnutí daru a ani v budúcnosti.

2.4

Zmluvné strany prehlasujú, že darcom poskytnutý dar nie je poskytnutý za žiadnu
protihodnotu alebo službu poskytnutú obdarovaným darcovi pred prijatím daru podľa
tejto zmluvy.
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Clánok III.
Záverečné ustanovenia

F
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2.2

Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať.

3.2

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Zákonom č. 40/ 1964 Zb. (Občiansky
zákonník) V znení neskorších predpisov.

3.3

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

3.4

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že ju
neuzatvárajú v tíesni za nápadne nevýhodných podmienok,.zmluvu si prečítali, súhlasia
sjej obsahom a dikciou a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.
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V Prešove, dňa 25.5.2021
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Imrii
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Emil

-

za obdarovaného:

Mgrĺli'lan'án Beliš

