
DAROVACIAZM'LUVA
o poskytnutí finančných pľostľĺedkov č. ą12022

uzatvorenźĺ podľa $ ó28 až 630 občianskeho zákonníka č:. 4011964 Zb. v zneni neskorších
predpisov (ďalej len,,zmluva")

uzavtetámedzi;

daľca
So sídlom
IČo
DIČ
Zastupentt

:Lu-Vas,s.ľ.o.
: Lietavská Svinná- Babkov 259,0l3 II
:36427845
:2021952383
: Ľubomír Vavľo_ štatutáľ

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Spoločnosť je zapisanä v
(ďalej len,,daľca")

obdaľovaný : obec Lietava
sídlo : Lietava 146,013 18

lČo: 0032t427
DIČ: 2020637069
banka: SKló 5ó00 0000 0031 6705 3001
číslo účtu : 316705300115600
v zastúpení : Ing. Pavol Gašpierik_ starosta obce
(ďalej len,,obdaľovaný')

člt
Pľedmet a účel zmluvy

l. Pľedmetom tejto zmluvy je peňaŽný daľ darcu, ktorého hodnota je uvedená včl. 2 tejto
zmluvy a prijatie tohto finančného daru obdarovaným za účelom úhľady nákladov na
ręal'izácilt kultúľno spoločenského podujatia,,Lietavské letné slávnosti 2022*.

cl.2
Hodnota finančného daľu

1. Hodnota finančného daru je 200,00 EUR, slovom: dvesto eur (ďalej len ,,dať'). Darca
daruje a obdarovaný dar s vďakou prijíma'

2. obdarovaný sazaväzuje, že pnjaý dar použije na účel, ktoľý je uvedený včl. 1tejto
zmluvy.

čls
Teľmín plnenia

1. Darca a obdarovaný sa dohodli, že darca poukáže dar prevodom na účet obdarovaného
uvedeného v ztůúaví tejto zmluvy alebo pľiamo do pokladnę obecného úradu do 2 dní od
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.



čl.ł
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sa môŽu vykonať iba na zźĺľlladę dohody
obidvoch zmluvných stľán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve
podpísaných opľávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia a že vyjadruje ich
slobodnú avážnu vôľu, žęzmluva nebola uzavretá vtiesni aniza nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho ju v dvoch rovnopisoch vlastnoručne podpisujú.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvn;imi stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zveľejnenia.

4. Táto zmluva je vyhotovená.v 2 exemplároch, zktorých kažđá zmluvná strana dostanę
jedno vyhotovenie.

V Lietave, dř,a ..(Ś;.ł:..(.ę e .

S.ř'o.
ETAVAnná 259

VA 146

obdarovaný
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