
nÁivtcovÁ spoxzonsrÁ ZMLWA _ DARovACIA zMLUVA
č. 6 l20I4

zvtrurrNE srnaNy

1. Sponzor lDarcal
Názov: PLANTEX, s,r,o,

Sídlo: g22 08 Veselé pri Piešťanoch, č, 417

Zastiryený: i"g. ú.ia" Várga, konateli, Ing. I;ubomír Lovrant konateť

ICO:
tČ ppH: SK2020389547
Bankové spoj.: UniCredit Bank, Piešťany
obchodný i.girt"r, okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka ó,2060lT

2 Obdarovaný
Názov: ZákLadnáškola s materskou školou

Sídio: Petržalská 2l,Kežmarok 060 01

Zastúpený : PaedDr.Pavol Kraj či, riaditeť

tČo: 42035724
Bankové spoj.:

úvodné ustanovenia

34 I4I 48l

zm|lvnéstrany sa dohodli, žeDarcadaruje, teda bezplatne prenecháva obdarovanómu a obdarovaný bez

výhrad prijíma dar uvedený v článku 2tejto zmlurry,

Predmet zmluvy

predmetom tejto zmluvy je darovanie finančnej čiastky v hodnote odobranej jablkovej šťavy alebo

;;řik';i^k;Ř"* ."r." 2014t201,5 ato vždy do konca mesiaca nasledujúceho po PrísluŠnej ťakturácii,

vlastníctvo darcu k daru prechádzana obdaávaného podpísaním tejto zmluvy a prevodom darovanej sumy

na účet obdarovaného. Darca sa týmto zavázqe darovať a previesť dar n79b.d.arovaného oslobodený

a zbavený od akýchkoťvek tiarch, poplatkov atéuo iných pri, unarokov akýchkoťvek fyzických alebo

právnických osób, a obdarovaný s^v&akou dar prijíma. Darca zavázuje obdarovaného, Že predmet daru

použije na podporu konzumáciě ovocia a jablkovej šťavy pre deti v školskom zaríadení obdarovaného,

V prípade, že darcaneposkyne ,porrro.rřy dar vo výškó iukt rrouurrej čiastkY za odobratújablkolT r Šťavu,

alebo jablk á,ťtrrnaPlantex, s.r,o. nebudliozadovať"rihradu predmetnej faktúry. Táto zmluva je súČasťou

Zmluiy o spolupráci v projekte školské ovocie

záverečné ustanovenia

Zmluvanadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Ustanovenia tejto

zmluvy sa riadia právnym poriadkom sn. eťeŘóťvek prípadné spory medzí zmluvnými stranami

vypl;ý.rajúc e,ztejtor-Írroy budú riešiť zmluvné strany prednostne vzájomnou dohodou, Zmluvu je moŽné

meniť a doplňať len formou písomného dodatku, ktory sa po jeho PodPise stáva neoddeliteťnou súČasťou

zmluvy. právne vzťahyneupravené touto zmluvo.r ruiiudiá piirlusrryrrri ustanoveniami obČianskeho

zákonníkaa súvisiaciái predpismi, Táto zm|lvabola spísaná v dvoch rovnoPisoch, z lďoých kaŽdý sa

považuje za ortginá^.Jedno ,ryhoto.r.nie sú urěené pre darcu a jedno pre obdarovaného,

Vo Ve^€zucn dňa .5.5" 2a4 |

Ing. IJubomír Lovrant, konateť
Ing. Marián Varga, konateť

riaditeť/ka
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