
a

Darca:
sídlo:
tČo:
DIČ:
Zasí:

Bankové spojenie:
č. účtu:
(d'alej ako,,darca")

Obdarovaný:
Sídlo:
IČo :
Zastúpený:

Darovacia zmluva
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

Agrico|a spol. s r.o.
925 52 Soporňa, Salská 852
31 449 760
2020374209
Mogens Hansen - konatel'
Mgr. Andrea Németh - konatel'
Unicredit Bank Slovakia, a.s.

66074610ll/llll

a

základná škola s materskou školou
925 52 Šoporňa č. 133

37836412
PaeDr. Eva Kabrhelová - riaditel'ka

(d'alej ako,,obdarovaný")

I.

Predmetom darovacej zmluvy je darovanie finančných
Darca poskytne peňažný dar do 12.12.2017

prostriedkov v sume 300.- € v hotovosti.

1.

2.

3.

il.

Obdarovaný dar špecifikovaný v čl. I tejto zmluvy s vd'akou prijíma,

III.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmeniť obsah tejto zmluvy je možné len na základe vzájomnej
dohody, formou písomného dodatku, kto{ý bude neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každého účastníka zmluvy pojednom
vyhotovení.

Účastníci vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej
vlastnoručne podpisujú.

V Šoporni, dňa 7 .12.2017

OMarovaný:

obsahu porozumeli ana znak súhlasu ju

7Áklúnáškola s materskou školou
Šoporňa

ZóHadná šhola s wfutshou shotou Šopotťw
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Darca:

l
il. s r.b.



a

Darca:
sídlo:
tČO:
DlČ:
ZaSí:

Bankové spojenie:
C. účtu:
(d'alej ako,,darca")

Obdarovaný:
Sídlo:
IČo :
Zastúpený:

Darovacia zmluva
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

Agricola spol. s r.o.
925 52 Soporňa, Salská 852
31 449 760
2020374209
Mogens Hansen - konatel'
Mgr. Andrea Németh - konatel'
Unicredit Bank Slovakia, a.s,

660746101l/llll

a

základná škola s materskou školou
925 52 Šoporňa č. l33
37836412
PaeDr. Eva Kabrhelová - riaditel'ka

(d'alej ako,,obdarovaný")

I.

Predmetom darovacej zmluvy je darovanie finančných prostriedkov v sume 300.- € v hotovosti.
Darca poskytne peňažný dar do 12,12,2017

II,

Obdarovaný dar špecifikovaný v ěl. I tejto zmluvy s vd'akou prijíma.

III.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmeniť obsah tejto zmluvy je možné len na základe vzájomnej
dohody, formou písomného dodatku, ktoý bude neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každého účastníka zmluvy pojednom
vyhotovení.

Účastníci vyhlasujú, že
vlastnoručne podpisujú.

V Šoporni, dňa 7.12.2017

OMarovaný:

zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli ana znak súhlasu ju

l.

2.

J.

Z.ákJúnáškola s materskou školoux,§oporna

ZíklOňú škola s nutenhou šhotou Šopoďw
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