DAROVACIA ZMLUVA
č. 5/2017
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka zákona č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov
Zmluvné strany:
1.

Darca: Kimberly-Klark s.r.o.
Sídlo: Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9
IČO: 63468816
podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom:
Darca: Kimberly-Klark s.r.o., organizačná zložka
Sídlo: Prievozská 37, P.O.Box 10, 820 04 Bratislava 24
V zastúpení: Ing. Alex Křížek, vedúci organizačnej zložky
IČO: 36092614

2.

Obdarovaný: Dom tretieho veku - zariadenie pre seniorov
Sídlo: Polereckého 2, 851 04 Bratislava
IČO: 30842344
IBAN: SK2075000000000025838643
Zastúpený: PhDr. Daniela Palúchová PhD., MPH - riaditeľ

( ďalej len ,,obdarovaný ”)

I.
Predmet zmluvy
Darca na základe tejto zmluvy daruje obdarovanému vecný dar – pasívny dvojpásmový
reprobox, oceľový mikrofónový šibenicový stojan, hliníkový teleskopický stojan na
reproduktor a mixážny stereo zosilňovač v celkovej výške 340,00 €, pre účely zariadenia Domu
tretieho veku.
Darca daruje obdarovanému DTV predmet zmluvy do výlučného vlastníctva.
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II.
Hodnota daru
Hodnota daru predstavuje v peňažnom vyjadrení 340,00 €.

III.
Účel
Darca daruje predmet zmluvy obdarovanému DTV ako právnickej osobe na území Slovenskej
republiky za účelom financovania, vedy a vzdelávania, kultúry, školstva a sociálnych vecí
v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov.

IV.
Osobitné ustanovenia
Obdarovaný vyhlasuje, že mu bol poskytnutý vecný dar – pasívny dvojpásmový reprobox á
120,- €, oceľový mikrofónový šibenicový stojan á 40,- €, hliníkový teleskopický stojan na
reproduktor á 50,- € a mixážny stereo zosilňovač á 130,- €, spolu vo výške 340,00 € pre potreby
ozvučenia priestorov Domu tretieho veku.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre darcu a jeden
pre obdarovaného.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že zmluvu neuzavreli v
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená, že si zmluvu pozorne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave 22.9.2017

.........................................................
Darca
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.....................................................
Obdarovaný

