DAROVACIA ZMLUVA
uzavretá v zmysle ust. § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení
DARCA:

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
sídlo: Školská 19, 921 01 Piešťany
štatutárny orgán: JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD. MBA, konateľ
IČO: 36 232 700
IČ DPH: SK2020170031
Bankové spojenie:
č. účtu:
IBAN:
, BIC:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka č. 11528/T
(ďalej darca)

OBDAROVANÝ:

Slovenská únia proti osteoporóze
miestna pobočka Piešťany
sídlo: Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany
štatutárny orgán: Alžbeta Hinnerová, predsedníčka
IČO: 36 091 359
Bankové spojenie:
č. účtu:
IBAN:
Právna forma: občianske združenie
Zaregistrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
dňa 24. 01. 2000, pod č. VVS/1-900/90-16157
(ďalej obdarovaný)

Čl. I.
Predmetom tejto darovacej zmluvy je finančný dar vo výške 1 000,-- € (slovom jedentisíc eur),
ktorý darca daruje obdarovanému v súlade s Uznesením č. 21/2015, prijatým na 18. riadnom
zasadnutí Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o.,
konanom dňa 28. mája 2015.

Čl. II.
Obdarovaný finančný dar vo výške 1 000,-- € prijíma.
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Čl. III.
Darca poukáže finančný dar vo výške 1 000,-- € na účet obdarovaného, č. ú.
,
IBAN:
, vedený v
, najneskôr do 5. dní od nadobudnutia
účinnosti tejto darovacej zmluvy.

Čl. IV.
Obdarovaný použije finančný dar na účely občianskeho združenia, najmä na úhradu vstupného
do telocvične a bazéna v Národnom ústave reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4
v Piešťanoch.

Čl. V.
Táto darovacia zmluva, ktorá nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami,
účinnosť nadobúda v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovom sídle darcu.
Darovacia zmluva bola spísaná a uzavretá na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne
prejavenej vôle zmluvných strán, ktoré ju na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.
Darovacia zmluva je vyhotovená v 4 originálnych rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu v 2
rovnopisoch.

Piešťany 15. 06. 2015

Piešťany 15. 06. 2015

Darca:
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Obdarovaný:
Slovenská únia proti osteoporóze
miestna pobočka Piešťany

podpísané
________________________________
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD. MBA
konateľ

podpísané
________________________________
Alžbeta Hinnerová
predsedníčka
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