Darovacia zmluva - č. 39/2017
uzatvorená v zmysle § 628 a následných noviel Občianskeho zákonníka medzi
Darcom:
Názov firmy: AGROPODNIK SLAMOZ, s.r.o. Zemplínska Teplica
Sídlo firmy: Zemplínska Teplica č. 94, 076 64
IČO:
36204447

DIČ:

2020032003

Zastúpený konateľom : Ing. Ivanom ŠENKOM
a
Obdarovaným :
Stredná odborná škola - Szakkôzépiskola
Sídlo:
J. Majlátha2, 07651 Pribeník
IČO:
00159557
zastúpená:
Ing. Štefanom Dubíkom - riaditeľom školy
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
číslo účtu:
7000194089/8180
/ďalej ako obdarovaný/
1. Darca touto zmluvou poskytne obdarovanému
o hmotnosti...^./^' ..... v cene ../.&*

kanček

v

počte l ks

2. Darca poskytuje predmet daru obdarovanému za účelom využívania vo výchovnovzdelávacej činnosti odborného vzdelávania žiakov pri praktickom vyučovaní.
3. Obdarovaný dar prijíma bez výhrad a zároveň sa zaväzuje, že ho použije
iba k uvedenému účelu.
4. Darca a obdarovaný vyhlasujú, že štatutárne orgány sú spôsobilé na všetky právne
úkony, že táto zmluva sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi
ich skutočnej vôle a že sa o obsahu zmluvy dohodli tak, aby v budúcnosti medzi nimi
nedošlo k žiadnym rozporom.
5. Obdarovaný sa zaväzuje hodnoverne darcovi preukázať spôsob použitia daru.
6. Nedodržanie účelu použitia daru obdarovaným alebo nepredloženie dokladov
preukazujúcich spôsob použitia daru obdarovaným je považované za správanie,
ktorým obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy. Takéto porušenie dobrých mravov
zakladá povinnosť obdarovaného vrátiť dar späť.
7. Túto zmluvu je možné doplniť písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými
stranami.
Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
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8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Darca a obdarovaný vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a rozumejú jej obsahu a na znak
súhlasu ju podpisujú.
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Pribeníku, dňa

29.11.2017
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