DAROVACIA
uzatvorená podľa ustanovenia §628 a násl. zákona
neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva")

ZMLUVA
Č.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

medzi
darcom na strane jednej:
Meno a priezvisko: Peter Krásny
Adresa: Ľ. Fullu 54, 841 05 Bratislava
r.č.: 730809/6939
( ďalej len "darca" v príslušnom gramatickom tvare)
a
obdarovaným na strane druhej:
Obec Tekovské Nemce
Adresa: Obecný úrad, Tekovská 405/4,96654 Tekovské Nemce
V zastúpení: Ing. Erika Valkovičová - starostka obce
IČO: 00321044 DIČ: 2021111488
VÚB a.s. Č. účtu: SK08 0200 0000 00000252 4422. SUBASKBX
( ďalej len "obec" v príslušnom gramatickom tvare)
za nasledovných zmluvnými stranami Odsúhlasených podmienok:
Článok l
Účel daru
1.Vychádzajúc z úmyslu podporovať rozvoj obce sa darca rozhodol darovať obci peňažný
dar.
2. Účelom peňažného daruje aj takýmto spôsobom napomáhať a podporovať rozvoj obce
Tekovské Nemce pri ďalšom budovaní a skvalitňovaní infraštruktúry.
Článok II
Výška daru
l . Darca sa rozhodol obci touto zmluvou darovať peňažné prostriedky v celkovej výške
3100,- € ( slovom tritisícsto EUR)
2. Darca sa zaväzuje uhradiť vyššie uvedený peňažný dar prevodom na účet Obce Tekovské
Nemce uvedenom v záhlaví tejto zmluvy.
Článok III
Prechod vlastníctva daru
l . Obec vyhlasuje, že dar prijíma.
2. Vlastnícke právo k peňažným prostriedkom prechádza na obec dňom pripísania peňažných
prostriedkov na účet obce.
Článok IV
Spoločné a záverečné ustanovenia
l . Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená. Túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, slobodne a vážne, bez akéhokoľvek nátlaku,
jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi
2. Právne vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením
jedného vyhotovenia pre každú Zmluvnú stranu.
v Tekovských Nemciach, dňa 23.11.2021

darca

obdarovaný

