Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej ako „zmluva“)
Zmluvné strany:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Registrácia:

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Ing. Juraj Hirner, konateľ a riaditeľ spoločnosti
Walter Egger, konateľ spoločnosti a ekonomický riaditeľ spoločnosti
31 355 161
2020379691
SK2020379691
VÚB, a.s.
300062/0200
SK81 0200 0000 0000 0030 0062
SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 5475/B

(ďalej len „Darca“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Kontakt:

Materská škola pri zdravotníckom zariadení
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Mgr. Vratislava Kurthová, riaditeľka MŠ
Rozpočtová organizácia
31769161
Štátna pokladnica
SK93 8180 0000 0070 0010 6712
SPSRSKBA
msprizz.limbova@gmail.com

(ďalej len „Obdarovaný“)
uzatvárajú túto zmluvu:
Článok I.
Darca poskytne Obdarovanému peňažný dar vo výške 1.000,- € (slovom: jedentisíc EUR) za
účelom uvedeným v Článku IV. tejto zmluvy.
Článok II.
Obdarovaný predmetný jednorazový peňažný dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa, že dar použije
na účel dohodnutý v Článku IV. tejto zmluvy.

Článok III.
Darovaná čiastka bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Obdarovaného, ktorý je
uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 14 dní odo dňa podpísania zmluvy oboma Zmluvnými
stranami.

Akýkoľvek peňažný záväzok z tohto záväzkového vzťahu môže byť v súlade s § 332 ods. 1)
Obchodného zákonníka za Darcu uhradený spoločnosťou BRVZ s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825
18 Bratislava, IČO: 31 319 637 z jeho účtu (ďalej len "BRVZ s.r.o."). Pre zamedzenie
akýchkoľvek pochybností, splnením peňažného záväzku z tohto záväzkového vzťahu BRVZ s.r.o.
nepreberá peňažný záväzok pôvodného dlžníka (§ 531 Občianskeho zákonníka) ani sa nestáva
dlžníkom popri ňom (§ 533 Občianskeho zákonníka).
Článok IV.
Obdarovaný sa zaväzuje, že peňažný dar uvedený v Článku I. tejto zmluvy použije na nákup
sladkostí a drobných darčekov do Materskej školy pri zdravotníckom zariadení na Limbovej ulici
č. 1 v Bratislave pri príležitosti osláv Mikuláša. Obdarovaný predloží Darcovi doklady o použití
peňažného daru v súlade s touto zmluvou podľa predchádzajúcej vety do 31.12. 2020.
Článok V.
V prípade nepreukázania použitia peňažného daru na účel dohodnutý v tejto zmluve, je
Obdarovaný povinný vrátiť peňažný dar v plnej výške do 14 dní po uplynutí lehoty uvedenej v
Článku IV. ods. 2 tejto zmluvy.
Článok VI.
Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, 1 rovnopis pre Obdarovaného a 2 rovnopisy pre Darcu.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné
strany potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak toho, že obsahuje ich
skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, ju podpisujú.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Obdarovaný:

Darca:

.........................................................
Materská škola pri zdravotníckom
zariadení
Mgr. Vratislava Kurthová
riaditeľka materskej školy

......................................................................
STRABAG
Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Ing. Juraj Hirner
konateľ a riaditeľ spoločnosti

.......................................................................
STRABAG
Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Ing. Martin Volčko
konateľ a ekonomický riaditeľ spoločnosti

