Darovacia zmluva č. 636/2019
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
_________________________________________________________________________________

Darca:

BFL, s.r.o.
Sídlo: Ostratice 333, 956 34
Zastúpenie: Jozef Žatko, konateľ
IČO: 48137146
DIČ: 2120058391
IČ DPH: SK2120058391
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK39 1111 0000 0013 2458 3008
Zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín,
oddiel Sro, vl. čl. 31583/R
(ďalej len „darca“)

Obdarovaný:

Mesto Partizánske
Sídlo: Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpenie: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Bankové spojenie: Prima Banka Partizánske
IBAN: SK79 5600 0000 0009 0191 0001
(ďalej len „obdarovaný“)

I.
Predmet zmluvy
1. Darca sa zaväzuje opakovane počas školského roku 2019/2020 bezodplatne poskytovať
obdarovanému finančný dar vo výške 30 % zo sumy určenej ako súčin jednotkovej kúpnej
ceny a dodaného množstva ovocnej šťavy a pyré pre priamy konzum detí v školských
zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obdarovaného za obdobie kalendárneho štvrťroku
v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 635/2019 zo dňa 05.09.2019, vždy najneskôr do
posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom štvrťroku, a to
prevodom na účet obdarovaného uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo vyplatením daru
v hotovosti z pokladne darcu, pričom prvá úhrada sa uskutoční do 15.01.2020. Výšku
finančného daru oznámi darca obdarovanému písomnou formou.
2. Obdarovaný finančný dar s vďakou prijíma od darcu.

II.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých darca obdrží jedno vyhotovenie
a obdarovaný dve vyhotovenia.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obdarovaného.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, ako aj bez právneho a skutkového omylu. Zmluvné
strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez akýchkoľvek výhrad
súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Ostraticiach, dňa: 05.09.2019

.......................................................
Jozef Žatko, v.r.
konateľ

V Partizánskom, dňa 05.09.2019

...........................................................
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., v.r.
primátor

