
Sídlo:
Konajúci:

tČ0:
DlČ:
lBAN:

Zmluva o poslrytnutí daru
podl'a § 491 ods. 1 a § 628 a nasl. Z.č. 4011964 Zb. OZ

(d'alej aj ako,,zmluva")

Článok l.
Zmluvné strany

Obdarovaný: Obec Gáň
Hlauná27,924 01 Gáň
Mgr. Denisa lvančíková, starosta obce

00305944
2021153552
SK70 0200 0000 0000 20726132

Bankové spojenie: VÚB a.s. Galanta
(d'alej aj ako ,,obdarovaný")

Darca: GASTROCOOP spol. s r.o.

Sídlo: Esterházyovcov 3213192, Galanta

Konajúci: Ludovít Kubica, konatel'

tčo: 31415695
DlČ: 2020372794
Bankové spojenie: VÚB a,s., Bratislava

|BAN: SK8002000000001705522153
(d'alej aj ako ,,darca")
(darca a obdarovaný spolu aj ako ,,zmluvné strany")

Článok lt.
Predmet plnenia

2.1, Darca sa zavázuje poskytnúť obdarovanému dar formou finančného príspevku vo výške 5400,-Eur na realizáciu

projektu ,,vybudovanie chodníka na parc.č. 199/3, k.ú, Gáň" (d'alej aj ako ,,peňažný dať').

2.2, Daica poskytne peňažný dar prevodom na účet obdarovaného uvedeného záhlaví tejto zmluvy do 5 dní od platnosti

a účinnosti tejto zmluvy.
2.3. Obdarovaný svojim podpisom potvrdzuje, že peňažný dar prijíma.

2.4, obdarovaný sa zavázuje, že peňažný dar použije na realizáciu projektu ,,vybudovanie chodníka na parc.Č, 199/3, k.Ú.

Gáň".

2,5. Darca je oprávnený domáhať sa vrátenia peňažného daru iba v prípade, ak obdarovaný použije predmet tejto zmluvy

v rozpore s účelom darovania uvedeným v čl. ll, tejto zmluvy.

článok lll.
záverečné ustanovenia

3.1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia prísluŠnými ustanoveniami

občianskeho zákonn íka.

3.2, Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. § 5a zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v platnom znenÍ. Zmluvné strany

berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená na webovom sídle

obdarovaného. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a ÚČinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia obdarovaným na webovom sídle obdarovaného.

3.3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujÚ.

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpisali slobodne a uážne a ich zmluvná vol'nosť nebola

obmedzená.
3,5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých darca obdrží 1 vyhotovenie a obdarovaný 1 vyhotovenie,

Príloha: uznesenie o prijatídaru zo dňa 17.09.2020

v Gáni, anaď{,.,.,?,:.....zozo
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