DAROVACTAZM'LUVA

o poskytnutí finančných prostľiedkov č. 212022

uzatvoľená podľa $ 62s až 630 občianskeho zákonníkač:.40lt964 Zb. v zneni neskorších
pľedpisov (ďalej len,,zmluva")

uzavtetámedzi:
Honoľáľny konzul Spolkovej republiky Nemecko
: Pľiemyselná 14, OI2 32 Žłlina

daľca
So sídlom

:

lČo
DIČ

PeterLazar- konzul

Zastupená

Bankové spojenie
Čísloúčtu
Spoločnosť je zapisaná v
(ďalej len,,darca")
:
:

obdaľovaný
sídlo :

lČo:
DIČ:
banka:
čísloúčtu:

:

:

obec Lietava
Lietava 146' 013

18

OO32t427
2020637069
SKl6 5ó00 0000 0031 6705 3001
316705300115600
Ing. Pavol Gašpierik- starosta obce

v zastúpení
(ďalej len,,obdarovaný')

čl.t

Predmet a účelzmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je peňažný dar darcu, ktorého hodnota je uvedená v čl. 2 tejto
zmluvy a prijatie tohto finančnéhodaru obdaľovaným za účelomúhrady nákladov na
rcalizáciu kultúľnospoločenského podujatia ,,Lietavské letné slávnosti 2022".

čl.z

Hodnota finančnéhodaľu

1.

2.

Hodnota finančnéhodaru je 100,00 EUR, slovom: jednosto eur (ďalej len,,dať'). Daľca
daruje a obdarovaný dar s vďakou prijíma.
obdarovaný sa zaväzuje, že prijatý dar použije na účel,ktoľý je uvedený v č1. 1 tejto
zmluvy.

Čm

Teľmínplnenia

1. Daľca a obdarovaný

sa dohod|í, že darca poukáže dar pľevodom na účetobdaľovaného

uvedeného v zźlh|avi tejto zmluvy alebo priamo do pokladne obecného úradu do 2 dní od
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

ČLł

Záverečné ustanovenia
alebo doplnenia tejto zmluvy sa môŽu vykonať iba na zźlkladę dohody
obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve
podpísaných opľávnen;ýłni zástupcami oboch zmluvných stľán.
Zmluvné stľany týmto vyhlasujú, Že s obsahom tejto zmluvy súhlasia a Že vyjadruje ich
slobodnú a váŽnu_vôľl, že zmluva nebola uzavtetä v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok , na znakčoho ju v dvoch rovnopisoch vlastnoručne podpisujú.

1. Akékol'vek zmeny

2.

nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stľanami a
účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Táto zmluva je vyhotovená.v 2 exempláľoch, zktoých kaŽdá zmluvná strana dostane
jedno vyhotovenie.

3. Ťáto zmluva

4.

V Lietave, dňa

ł0.g . 2o

zl
TAVA
ETAVA 146

obdarovaný

2

