
Darovacia zmluva
Uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Darca: Obec Pernek
Sídlo: č. 48, 90053
IČO: 00 305 014
Zastúpená: Ing. Martin Ledník – starosta obce
IBAN: SK72 5600 0000 0032 4152 5004

Obdarovaný: Združenie miest a obcí Záhorie
Nám. Slobody 145/10, 909 01  Skalica
IČO: 34076336  
Zastúpená: Ing., Bc. Peter Pobuda, predseda
IBAN: SK54 5600 0000 0026 8342 7001
VS: 240621

Uzatvárajú podľa § 628 zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník túto darovaciu zmluvu

Článok II.
Predmet zmluvy

Predmetom  tejto  zmluvy  je  sľub  darcu  za  účelom  pomoci  pri   riešení  krízovej  situácie
v súvislosti so živelnou pohromou na Morave, v obciach: Mikulčice, Lužice, Moravská Nová
Ves  a Hrušky,  poskytnúť  obdarovanému  jednorazovú  finančnú  čiastku  a prehlásenie
obdarovaného, že sľub darcu prijíma.

Článok III.
Výška finančnej čiastky

Darca sa zaväzuje poskytnúť obdarovanému finančnú čiastku spolu vo výške  700,00 Eur,
slovom sedemsto euro, ktorá bude obdarovanému poukázaná ihneď  po nadobudnutí účinnosti
tejto zmluvy na číslo účtu uvedené v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr do 6.7.2021.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Obdarovaný  prehlasuje,  že  poskytnuté  finančné  prostriedky  použije  spôsobom
uvedeným v čl. II. tejto zmluvy.



2. Obdarovaný berie na vedomie, že v prípade použitia finančného príspevku na iný účel
než bol dohodnutý v čl.  II.  tejto  zmluvy, je povinný tento dar na vyžiadanie darcu
vrátiť.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej
a vážnej vôle, čo potvrdzujú svojimi  podpismi.

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonávať len formou písomného dodatku.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.

6. V súlade s § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám táto
zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou.

7. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  oprávnenými  zástupcami  oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia .

    V Perneku, dňa 30.06.2021

    ______________________ _______________________
         Ing. Martin Ledník                                       Ing., Bc. Peter Pobuda
              starosta obce         predseda


