
Darovacia zmluva
uzatvorerrii v mtysle § 628 Občianskeho ákonníka v znení neskorších právnych predpisov

Darca:
o.z slnko Života
SNP264/3,0592l Svit
Ičo:5l282682
V zastupení: Ing, Vladimír Ifuizka
(ďalej len ,,darca")

Obdarovaný:
Obecný úrad Važec
Na Harte 19,032 61 Yažec
Ičo: 003 l58 42
V zastúpení: Ing. Milan Lištiak
(ďalej len,,obdarovaný")

uzatvárajú túto
Darovaciu zmluvu

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zrrrluvy je poskYnutie nepeňažného daru pre najrizikovejšie skupiny
obywatel'stva obce Vžec váIadom na riziko nrákazy vírusom Covid l9, a to:
a) Revital Vitamín C 500 mg s rakytníkom,30 pcs, v počte kusov 550,
b) MaxiVita Vitamín D3, 60 tbl., v počte kusov 550.

2. Duca p€ňžný dar na zá,klade tejto zrrrluvy prenecháva obdarovanému a obdarovarrý
peňažný dar od darcu s vďakou prijíma.

il.
odovzdanie daru

1 . Darca odovzdá dar obdarovanému pri podpise tejto zmtuvy. Za moment prev zztia daru
oMarovaným sa považuje prebratie daru.

III.
závereéné ustenovenia

1. Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa spravujú pdslušnými ustanoveniami
zíkona č. 40/19U Zb. Občiansky zíi<onník v znení neskoŇích predpisov (ďalej len
,,Občiansky zi,konník").

2. Ak niektoré ustanovenia tejto mrluvy po ich podpise sřatia platnost'alebo účinnosť,
nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zrrrluly. Namiesto
neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluly alebo na úpravu pravnych
vďahov, ktoré nie sú touto zrnluvou upravené, sa použijú ustanovenia slovenského
Občiarrskeho zíkonník4 ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto
zrnluvy.
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