Darovacia zmluva
č. ZM-71-14-1-00287-00010
o poskytnutí finančného daru
uzatvorená podľa § 628 až 630 Občianskeho zákonníka

I. Zmluvné strany
DARCA:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Tomášikova 22
821 02 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Peter Čižnár
predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Obert
podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Horváth
člen predstavenstva
Ing. Anton Masár
člen predstavenstva
IČO: 35946024
IČ DPH: SK2022036599
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK6111000000002629106127
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4649/B

OBDAROVANÝ:

Obec Ratkovce
Adresa: Ratkovce 97
920 42 Červeník
V zastúpení: Ing. Martin Červenka
starosta
IČO: 00682250
DIČ: 2021268458
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK0302000000000032022212
BIC (SWIFT): SUBASKBX

II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru na úhradu nákladov spojených
s organizáciou kultúmospoločenských podujatí v obci Ratkovce, ktorý darca daruje
obdarovanému a obdarovaný tento dar prijíma.

III. Hodnota finančného daru
Hodnota finančného daru je určená dohodou, v sume celkom 1 000,- €
(slovom: jedentisíc EUR).
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Obdarovaný sa zaväzuje, že prijaté finančné prostriedky použije na účel, ktorý je uvedený v
predmete zmluvy. V prípade, že obdarovaný nevyužije z akýchkoľvek dôvodov túto sumu,
resp. jej časť na dohodnutý účel, zaväzuje sa, že túto sumu, resp. jej časť vráti na účet darcu
do 31.12. nasledujúceho roka, po roku v ktorom bol finančný dar poskytnutý. V prípade
kontroly príslušnými orgánmi obdarovaný predloží doklady o účelovom použití peňažných
prostriedkov.

IV. Termín plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, že darca poukáže finančnú čiastku na horeuvedený účet
obdarovaného do 14 dní od podpísania tejto zmluvy.

V. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
Obe zmluvné strany súhlasne konštatujú, že jednotlivým bodom tejto zmluvy porozumeli,
podmienky považujú za primerané a zaväzujú sa ich plniť.
Všetky neskoršie obojstranné dohody vzťahujúce sa k tejto zmluve, musia byť urobené
písomnou formou, potvrdené zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi dojednaniami účastníkov. Právne vzťahy touto
zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú pre darcu a dva pre
obdarovaného.

2 4 SEP 2011
V Ratkovciach dňa:

V Bratislave dňa:
Za darcu:
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Za obdarovaného:

/\

Ing. Martin Červenka
starosta

Ing. Ján Horváth
Člen predstavenstva

Ing. Miroslav
podpredseda predstavenstva
i

Ing. Peter Čižnár ( /
predseda predstavenstva

