Darovacia

zmluva

č. 259/2011/N-V

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými
stranami:

Darca:

Nadácia CHEMOSVIT, ul. Štúrova 101, 059 21 SVIT
v zastúpení: Ing. Jarmila Štegenová, správca nadácie
bankové spojenie: Tatra Banka, a. s., pobočka Poprad
č. účtu: 262 238 1900/1100
IČO: 378 848 67

Obdarovaný:

Mesto Svit
ul. Hviezdoslavova 269/33, O59 21 Svit
zastúpené PaedDr. Rudolfom Abrahámom, primátorom mesta
bankové spojenie: VÚB Poprad, expozitúra Svit
č. účtu: 24727-562/0200
IČO:00326607
I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie tovaru /toaletného papiera a vreciek/ z veľkoobchodného
skladu CHEMOSVIT FOLIE a. s. prostredníctvom Nadácie Chemosvit pre klientov Zariadenia
opatrovateľskej služby vo Svite na ul. Kpt. Nálepku 42 a pre klientov Zariadenia
opatrovateľskej služby – denný stacionár na ul. Štúrovej 46 v celkovej hodnote 150,- EUR.
Obdarovaný predmet daru na uvedený účel prijíma.

II.
Vyplatenie daru
Darca odovzdá tovar obdarovanému do 10 dní po účinnosti tejto zmluvy, o čom mu bude
vystavený preberací doklad.

III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju
podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná
voľnosť nebola obmedzená.
4. Darca má právo kontroly použitia tohto daru na účel uvedený v bode I. tejto darovacej
zmluvy.
5. Obdarovaný informuje darcu o použití tovaru.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
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7. Darovacia zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, dva pre darcu, dva pre Mesto Svit a
jeden pre Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. kpt. Nálepku 42, 05921 Svit.
Vo Svite, dňa 15. 11. 2011

________signed______________
PaedDr. Abrahám Rudolf
primátor mesta

________signed____________
Ing. Jarmila Štegenová
správca nadácie

