Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Darovacia zmluva č. 2/2014
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Darca:

Obdarovaný :
štatutárny orgán: Obec Uloža, zastúpená starostom obce Františkom Semanom
IČO:

00329720

DIČ:

2020741635

Bankové spojenie: VÚB,a.s. č. 31523592/0200

I. Predmet a účel zmluvy
Darca sa zaväzuje poskytnúť obdarovanému vecný dar v celkovém hodnote 500,00 EUR
/Rozpis tovaru je prílohou tejto zmluvy/

II. Termín plnenia
Darca poskytne predmet plnenia do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

III. Spôsob odovzdania a prevzatia daru
Pri odovzdaní predmetu zmluvy vypíše darca preberací protokol, ktorý je prílohou č. 1 k darovacej
zmluve. Protokol potvrdia poverení zástupcovia účastníkov oboch zmluvných strán.

IV. Ostatné dojednania
1. Obdarovaný prehlasuje, že predmetný dar od darcu príjme. Zároveň prehlasuje, že dar použije na
Obecnom úrade v Uloži.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať písomnou formou na základe dohody oboch
zmluvných strán, ktorá sa stane dodatkom tejto zmluvy.
3. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán po podpísaní obdrží
1 vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda účinnosť po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami.

__________________________
Darca

V Uloži, dňa 03.10.2014

__________________________
Obdarovaný

V Uloži, dňa 03.10.2014

Príloha č. 1 k darovacej zmluve č. 2/2014:
Zoznam tovaru:
Názov tovaru:

Počet kusov:

Hodnota v €:

Kuchynský sporák

1

150,00

Hrnce 50 l + vrchnák

1

38,00

25 l + vrchnák

1

23,00

1

6,00

2l
Džbán veľký

/5,00 á kus/

6

30,00

Misy PVC

/2,30 á kus/

2

4,00

4

2,00

2

4,00

Poháre 2 /1/dcl /miešané/ /0,30 á kus/

50

15,00

Poháriky 0,25dcl

100

Drevená varecha

/0,50 á kus/

Kuchynské nože /staršie/ /2,00 á kus/

/0,20 á kus/

20,00 !

Taniere veľké plytké vzorované /1,00 á kus/

44

44,00

Taniere veľké plytké vzorované /1,00 á kus/

82

82,00

Pekáče veľké /10,00 á kus/

4

40,00

Tacky plastové veľké /2,00 á kus/

3

6,00

Misa biela porcelánová /5,00 á kus/

5

25,00

Oválne misy porcelánové

2

8,00

3

3,00

Tacky PVC /1,00 á kus/

/4,00 á kus/

Príloha č 2 : Preberací protokol
Príloha č. 2 k darovacej zmluve č. 2/2014
Preberací protokol
Darca :
Obdarovaný: Obec ULoža
Názov tovaru:

Počet kusov:

Hodnota v €:

Kuchynský sporák

1

150,00

Hrnce 50 l + vrchnák

1

38,00

25 l + vrchnák

1

23,00

1

6,00

2l
Džbán veľký

/5,00 á kus/

6

30,00

Misy PVC

/2,00 á kus/

2

4,00

4

2,00

2

4,00

Poháre 2 /1/dcl /miešané/ /0,30 á kus/

50

15,00

Poháriky 0,25dcl

100

Drevená varecha

/0,50 á kus/

Kuchynské nože /staršie/ /2,00 á kus/

/0,20 á kus/

20,00 !

Taniere veľké plytké vzorované /1,00 á kus/

44

44,00

Taniere veľké plytké vzorované /1,00 á kus/

82

82,00

Pekáče veľké /10,00 á kus/

4

40,00

Tacky plastové veľké /2,00 á kus/

3

6,00

Misa biela porcelánová /5,00 á kus/

5

25,00

Oválne misy porcelánové

2

8,00

3

3,00

Tacky PVC /1,00 á kus/

Hodnota spolu:

/4,00 á kus/

500,00 EUR

Miesto odovzdania: Obecný úrad Uloža

Dátum odovzdania : 03.10.2014

Obe strany svojim podpisom potvrdzujú odovzdanie a prevzatie zariadenia

Odovzdal:

Dňa : ...........................

Prevzal :

