
DARoVActA ZMLUVA č,. D oo2l2oĹ8

Uzatvorená podľa 9 628 zákona č'.4olt964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení medzi
týmito zmluvnými stranami:

Darca:

Názov: STaS spol.s.r.o.

Sídlo: Krásno nad Kysucou č 1957, lČo 30228883
(d'alej len ,darca"l
a

obdarovaný:
Názov: Mesto Turzovka

Sídlo: Stred 178,023 54 Turzovka

lČo: 00314331
Zastúpený: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
(d'alej len,,obdarovaný")
S týmto obsahom:

1. Predmetom daru sú finančné prostriedky vo výške 2000 € (slovom: dvetisíceur)
2. Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom finančných prostriedkov, ktoré bude darovať.

3. Darca daruje touto zmluvou obdarovanému finančné prostriedky a to do siedmych pracovných dní
odo dňa jej podpísania a obdarovaný tento dar od darcu s vd'akou prijíma do svojho uýlučného
vlastníctva.

4.Darované peniaze budú obdarovanému zaslane na bankový účet
obdarovaného č. SK50 56000 oooo ooo2 o46L7oo2 vedený v Prima banke a.s. Čadca, alebo
hotovostným vkladom do pokladne obdarovaného oproti potvrdenke. Vs 002

V prípade, že finančné prostriedky nebudú poukázané obdarovanému do 14 pracovných dní, stráca

táto zmluva účinnosť.

5. Darca vyhlasuje, že na finančných prostriedkoch, ktoré sú predmetom daru neviazne žiadna ťarcha

a ani iné obmedzenia, ktoré by bránili v nadobudnutívlastníckeho práva ku nim v prospech

obdarovaného.
6. Darca nevymedzil účel použitia darovaných finančných prostriedkov'

!t.

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka.

2.Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktoných

darca obdržíjedno a obdarovaný jedno originálne vyhotovenie'
4. Zmluvné strany po prečítaní znenia zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a že vyjadruje ich

slobodnú, vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Turzovke, dňa 30.11.2018

Za darcu: Za obdarovaného:
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