Darovacia zmluva č. 06/2015
Uzatvorená v zmysle ust. § 261 ods. 6 Obchodného zákonníka
§ 628 a následne Občianskeho zákonníka
lďalej len "zmluva"l

l.
Zmluvné strany
Darca: Nádej opusteným deťom n.o.
Biele Vody, č. 263
053 76 Mlynky
IČO: 35581425
DIČ: 202226136
v zastúpení: MVDr. Tibor Garay - riaditeľ n.o.
Obdarovaný:
Detský domov Mlynky - Biele Vody
Biele Vody, č. 263
053 76 Mlynky
IČO: 17336228
DIČ:2020719228
v zastúpení: Mgr. Oľga Melišková - sociálna pracovníčka DeD

II.
Predmet a účel darovania
Predmetom zmluvy je: USB kľúč - 3x, myš k PC., - 1 ks., fotbalová lopta - 1 ks.

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
I. Obdarovaný prevzal vecné plnenie dňa 12.05.2015.
II. Obdarovaný sa zaväzuje použiť predmetný dar len v súlade s čl. 2 tejto zmluvy.

IV.
Podmienky darovania
1. Podpísaný tejto zmluvy obdarovaný prehlasuje, že vecný dar prevzal, je oboznámený so
stavom daru, podmienkami darovania a dar s vďakou prijíma.
2. V prípade, ak na vecný dar sa vzťahuje záručná doba, darca postupuje na obdarovaného
všetky práva vyplývajúce z tejto záruky
3. Po odovzdaní vecného daru obdarovaného, darcovi nevznikajú žiadne povinnosti v
súvislosti s vecným darom.
4. Obdarovaný je povinný umožniť darcovi skontrolovať použitie vecného daru v súlade s
touto zmluvou, a to kedykoľvek počas dohodnutej doby užívania daru na stanovený účel
podľa č. II. bod 2 tejto zmluvy.

v.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných
strán
2. Zmluvu je možné meniť a doplniť len na základe dohody obidvoch zmluvných strán
formou písomného dokladu.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obdržia zmluvné strany po
jednom.
4. Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

V Mlynkoch, dňa 12.05.2015
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