
DAROVACIA ZMLUVA
(ďalej len „Zmluva")

uzatvorená podľa§ 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník")

1) Perfetti Van Melie Slovakia, s.r.o.
so sídlom: Gorkého 3, 811 O 1 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 31337694
Zapísaná v OR Okresný súd Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka číslo: 3943/8
Zastúpená: splnomocnenými zástupcami

na strane jednej ako Darca

a

2) Centrum pre deti a rodiny Trenčín
so sídlom: Jilemnického 567/40, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČ: 00182486

Zastúpené: riaditeľkou

na strane dmhej ako Obdarovaný

Preambula

1. Obdarovaný vyhlasuje, že je zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorého účelom je
vykonávať pobytové opatrenia súdu a okrem nich aj ambulantné a terénne opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.

I.
1. Darca touto Zmluvou daruje Obdarovanému nepeňažný dar, konkrétne: 2 kolobežky Yedoo Numbers Three v

hodnote 393,06 EUR (slovom: tristopäťdesiattrieurošestcentov) (ďalej len „dar") na prevádzkové účely
zariadenia Obdarovaného, tzn. pre použitie v rámci prevádzkovej činnosti (najmä k potrebám detí).

2. Obdarovaný tento dar prijíma.

3. Dar, bude Darcom odovzdaný Obdarovanému prostredníctvom poskytovateľa doručovacích služieb na adresu
zariadenia: Centrum pre deti a rodiny Trenčín, Jilemnického 567/40, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, a to
najneskôr do 20. 11. 2021. Obdarovaný vyhlasuje, že úplne súhlasí s termínom a spôsobom odovzdania daru.

4. S darom Darca nespája žiadnu protislužbu zo strany Obdarovaného.

5. Dar je poskytovaný na aktivity Obdarovaného:

Nahrádzanie dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie a to
. na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného
opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.
Poskytovanie deťom starostlivosť pobytovou formou aj v profesionálnych náhradných rodinách.

II.
1. Obdarovaný sa zaväzuje, že dar využije len na stanovený účel. Obdarovaný je povinný poskytnúť Darcovi do 60

dní od použitia daru, najneskôr však do 90 dní, súhrnnú správu obsahujúcu informácie o použití daru.

2. Darca je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Obdarovaný použil dar alebo jeho časť
v rozpore s účelom stanoveným v tejto Zmluve a tiež v prípade, že Obdarovaný riadne nepreukáže spôsob použitia
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daru postupom, ktorý vyplýva z ods. 1. tohoto článku Zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia
oznámenia o odstúpení Obdarovanému. V pochybnostiach sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo
Obdarovanému doručené 3. deň po jeho odoslaní.

3. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy je Obdarovaný povinný bezodkladne vrátiť dar Darcovi najneskôr do 5
pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

III.
1. Každý písomný právny úkon alebo akákoľvek iná písomnosť podľa tejto Zmluvy sa považuje za riadne doručenú

druhej zmluvnej strane dňom, ktorým bola uložená na doručujúcej pošte, ak bola odoslaná ako doporučená zásielka
na adresu sídla tejto zmluvnej strany, uvedenú vyššie v tejto Zmluve pri označení tejto zmluvnej strany.

2. Tato Zmluva je pre zmluvné strany záväzná a účinná od nižšie uvedeného dňa jej podpisu.

3. Táto Zmluva môže byť menená len písomnými dodatkami podpísanými k tomu oprávnenými osobami všetkých
zmluvných strán.

4. Ak nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti v tejto Zmluvy výslovne neupravené
Občianskym zákonníkom.

5. Táto Zmluva je spísaná a podpísaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strane dostane jedno
vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, že jej obsahu porozumeli, že Zmluva je prejavom ich
pravej, slobodnej a vážnej vôle a že Zmluva nie je uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz
toho pripájajú podpisy svojich oprávnených zástupcov.

V Trenčíne dňa 2021 V Prahe dňa .....~?...1~: ..2021

Obdarovaný
Centrum pre deti a rodiny Trenčín,

,
•••• :.;;.-;)!\,,..-•••••.•••••••••••••••••••

Darca
Perfetti Van Melie Slovakia, s.r.o.,

riaditeľka zariadenia na základe plnej moci

22.12.2021
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