DAROVACIA ZMLUVA č. 01/08/2013
uzavretá v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Článok 1
Zmluvné strany
Darca
Názov
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Bank. spojenie
Číslo účtu

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3 , 058 01 Poprad
Ing. Igor Gallo - predseda predstavenstva
36 168 335
2020016889
SK2020016889
Prima banka Slovensko, a.s.
3583093002/5600
a

Obdarovaný:
Názov
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bank. spojenie
Číslo účtu

:
:
:
:
:
:
:

Obec Spišský Štvrtok
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš, starosta obce
00329631
2020717897
Prima banka Slovensko, a.s.
3412143001/5600
Článok 2
Predmet zmluvy

Darca sa zaväzuje poskytnúť obdarovanému do 5 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy
sponzorský finančný dar vo výške 150, -€ (slovom stopäťdesiat eur). Darca poskytuje
obdarovanému dar za účelom finančnej podpory zabezpečenia slávností „ MOJA RODNÁ“,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 17. – 18. augusta 2013 v obci Spišský Štvrtok.
Článok 3
Záväzok obdarovaného
Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použije výlučne na účel, ktorý je uvedený v článku 2 tejto
zmluvy.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,
z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár tejto zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že ich
prejavy vôle sú jasné a zrozumiteľné, a že táto bola spísaná na základe ich pravej a slobodnej
vôle a nebola dohodnutá v obave, tiesni alebo nátlaku, ani za iných nevýhodných podmienok.
Na znak súhlasu túto zmluvu podpisujú.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
obdarovaného.

V Poprade dňa 9.8.2013

V Spišskom Štvrtku 8.8.2013

Darca:

SIGNED
.......................................................
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Zast: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

Obdarovaný:

SIGNED
...................................................
Obec Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš, starosta obce

