Darovacia zmluva
uzavretá v zmysle ust. § 628 a nasl. občianskeho zákonníka
l) Poľnohospodárske družstvo vlastníkov, so sídlom 943 53 Ľubá, IČO: 00 199 320,
zapísané v obchodnom registri Okr. súdu Nitra v oddiele Dr vo vložke číslo 65/N
zastúpené predsedom Ing. Zoltánom Pásztorom
ako d a r u j ú c i
a
2) Obec Ľubá sídlo 943 53 Ľubá č.79 IČO 00 309 052 zastúpená starostkou obce
Silviou Esztergályosovou
ako o b d a r o v a n á
I.
Podpísaný predseda družstva za darujúceho vyhlasujem, že Poľnohospodárske
družstvo vlastníkov daruje Obci Ľubá finančnú hotovosť vo výške =10 000,- € t.j. slovom
desaťtisíc EUR za účelom úhrady časti nákladov na prípravu projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubá“.
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
II.
Podpísaný starosta obce ako zástupca obdarovaného, Obec Ľubá vyhlasujem, že obec
dar prijíma.
Zároveň sa za obdarovanú obec vyhlasujem, že dar uvedený v ust čl.I. tejto
zmluvy, použije obec, len na určený účel.
Darované finančné prostriedky budú zaplatené na účet obce do 10 dní od
podpísania darovacej zmluvy.
III.
Podpísaní účastníci vyhlasujeme, že zmluva vyjadruje našu skutočnú a slobodnú
vôľu, obsahu sme porozumeli a na znak porozumenia ju vlastnoručne podpísali.
IV.
Podpísaním zmluva účastníkov zaväzuje.
Uzavretie darovacej zmluvy schválilo predstavenstvo Poľnohospodárskeho
družstva vlastníkov uznesením číslo 12/2017 zo dňa 21.12.2017.
Právne účinky zmluvy nastanú v zmysle ust. § 47a) ods. 1) Občianskeho zákonníka,
nie skôr ako nasledujúci deň po zverejnení zmluvy Obcou Ľubá.
Podpísaní účastníci vyhlasujeme, že podpísaním tejto zmluvy výslovne udeľujeme
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa ust. § 11 zákona číslo 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov.
V neupravených vzťahoch sa účastníci riadia ust. občianskeho zákonníka.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pre každého účastníka po jednom.
V Ľubej dňa:
Za darujúceho PDV

:

.............................................................
Ing. Zoltán Pásztor - predseda

Za obdarovanú Obec Ľubá

:

....................................................................

Silvia Esztergályosová - starostka

