DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi zmluvnými stranami
meno a priezvisko: .............................................................
dátum narodenia:

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

bytom:
(ďalej len darca)

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

a
názov:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE HAMULIAKOVSKÉ DETI
sídlo:
Dunajská 248/12b, 900 43 Hamuliakovo
zast.:
Ing. Darina Balková
IČO:
30849781
DIČ: 2021889903
bankové spojenie: Fio banka, a.s. , IBAN : SK67 8330 0000 0027 0033 2320
(ďalej len obdarovaný)
I.
............................................................. ako darca na strane jednej (ďalej len „darca“)
a OBČIANSKE ZDRUŽENIE HAMULIAKOVSKÉ DETI ako obdarovaný na strane druhej (ďalej
len „obdarovaný“) v súlade s ustanovením § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka číslo 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov sa rozhodli uzatvoriť túto Darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“).
II.
/1/ Predmetom tejto zmluvy je sľub darcu poskytnúť obdarovanému dar v peňažnej forme
na bankový účet obdarovaného v celkovej výške ............., slovom.................................................,
pričom obdarovaný tento dar prijíma.
/2/ Darca poskytuje obdarovanému predmetný peňažný dar v celkovej výške .......................,
slovom......................................................, za účelom zakúpenia certifikovaných prvkov detského
ihriska a jeho oplotenia, ktoré sa vybuduje v Hamuliakove v časti Dunajská Riviéra, pričom
obdarovaný sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje použiť predmetný finačný dar výlučne pre
potreby detského ihriska budovaného v časti Dunajská Riviéra.
/3/ Darovaná čiastka bude obdarovanému poukázaná na bankový účet do 10-dní od podpisu
tejto zmluvy.
III.
/1/ Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi účastníkmi.
/2/ Zmeny tejto Zmluvy sa môžu uskutočniť výlučne formou písomných, očíslovaných
dodatkov k tejto zmluve, podpísaných obidvomi účastníkmi na tej istej listine.
Zmeny uskutočnené inou formou sa považujú za neplatné a pre účastníkov nie sú záväzné.
/3/ Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) identických exemplároch, každý účastník obdrží
jedno (1) vyhotovenie, ktoré majú právnu silu originálu.
/4/ Účastníci potvrdzujú, že obsah tejto zmluvy vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, čo na
znak svojho súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi.
V Hamuliakove, dňa .............................

..................................................
Darca

.............................................................
Obdarovaný
OZ HAMULIAKOVSKÉ DETI

