
1. Darca:
Meno darcu
Bydlisko:

DARoVAclA zMLUVA č. 02105012016
uzatvorená podl'a ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka

ZmIuvné strany:

Roman Hašana,

Sídlo:
Zastúpený:
lCO:
DlČ:

lorná ul. 1 1, Šafa, 927 01\... Dr, Lubor Gáll, riaditel'
17641471
2021024390

( d'alej len ,,obdarovaný ")

čIánok !.
Predmet zm!uvy

1. Darca na základe tejto zmluvy daruje obdarovanému vecný dar, ktoným je 1 ks televízny
prijímač LCD značky e-motion 32" Full HD 1080P v obstarávacej cene 250,00 euro
(slovom: Dvestopát'desiať eur ),

2, Darca prehlasuje, že darovaný predmet je norný, nepoužívaný v póvodnom obale a plne
funkčný. Obdarovaný dar prijíma,

3. Vecný dar bude používaný pri poskytovaní sociálnych služieb v prevádzke zariadenia
Denné centrum seniorov č. 1 na Hornej ul. v Šali

článok !l.
osobitné ustanovenia

1. Odovzdanie a pre\rzatie daru sa uskutoění osobným preuzatím v deň podpisu darovacej
zmluvy.

2. Obdarovaný prehlasuje, že dar riadne zaeviduje a použije na dohodnutý účel.

ČÉnok lll.
závereěné ustanovenia

1. Túto zmluvu v zmysle § 5, písm, a) zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektoných zákonov v platnom znení zverejní OSS
mesta Šaťa na webovom sídle wrirnru.oss.sala.sk. Darca so zverejnením obsahu zmluvy
bez výhrad súhlasí.

2. Táto zmluva nadobúda úěinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade
s ustanovením § 47a,ods.1 Občianskeho zákonníka.

3. Právne vďahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných jeden je určený pre darcu a
jeden pre obdarovaného.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spósobilé na právne úkony, že zmluvu neuzavreli v
tiesni ani za nápadne neuýhodných podmienok, že zmluvná volnosť nie je niěím
obmedzená, že si zmluvu pozorne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisuj ú.

Dátum narodenia:
( d'alej len ,,darca ") a
2. Obdarovaný: Órganizá,'^lciáln@la

&rrašŮ
O.r obdarovaný

^^


