
Darovacia zmluva 
uzatvorena podra § 628 a nasl. Občianskeho zákonnika 

medzi zmluvnymi stranami: 

1.1 Darca: 
Nazov: 
so sidlom: 
Zastúpený: 
ICO: 
Bankové spojenie: 
Clslo účt1J : 
(dalej len .darca") 

• 
1.2 Obdarovaný: 

Nazov: 
SIdIo: 
Zastúpený: 
ICO: 
Bankové spojenie: 
Clslo OCtu: 
( ďalej len .obdarovaný") 

REKON s.r.o. 
Pri Rajčianke 2897/37 
Ing. Pavlom Jaku~ 
36392821 

Mesto Krásno nad Kysucou 

Ul. 1. Mája 1255 
Ing. Jozef Grapa 
00314072 

za nasledovných podmienok: 

tI. I 
Predmet zmluvy 

, . Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru zo strany Darcu pre ObdarovanéhO vo 
vý~ke 36 000,- € (slovom: ttidsat'Sestlislc Eur) na úhradu nákladov spojených s dobudovanlm 
námestia pri kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou, pripadne na odstránenie nedostatkov 
zlstenych počas realizácie projektu .Rekon~trukcia verejných priestranstiev Krásno nad 
Kysucou' a na dofinancovanie finančného rozdielu vzniknutého navýäenlm DPH zo sadzby 
19% na 20%. 

ti. II 
Odovzdanie daru 

, . Darca sa zaväzuje previesť Dar bezhotovostnym prevodom na bankový účet Obdarovaného 
uvedený v záhlavl tejto zmluvy do '4 dni odo dl'la podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 

t i. III 
Použitie daru 

, . Obdarovaný tielo finančného prostriedky prijima a zaväzuje sa pou.žif ich výlučne v súlade 

s článkom I. tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný sa zaväzuje. že poskytne Darcovi na jeho požiadanie doklady o použiti 
finančnych prostriedkov, ktoré sú predmetom daru. 

3. Darca má nárok na vrátenie celého Daru ak Obdarovaný použije Dar ,'e~ ,ho časť na iny 
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účel net je uvedený v tomto Cl. l. 

Čl. IV 
Záverečné ustanoven ia 

, . Tato zmluva nadobúda platnosť dňom jej podplsania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť zverejnenlm na internetovej stránke Obdarovaného. 

2. Obe zmluvné strany zhOdne vyhlasujú, te si túto darovaciu zmluvu pred jej podpisom pretitaii, 
jednotlivým ustanoveniam porozumeli a proti jej obsahu nemajú tiadne námietky. Oalej 
prehlasujú, te zmluva vyjadruje ich skutočne danú, slobodnú, vtinu, zrozumiternú a určitú 
voru, nebola podplsaná v tiesni ani za nápadne nevýhOdných podmienok. Na znak svojho 
súhlasu so znenlm tejto zmluvy zmluvné strany pripfjajú podpisy zástupcov riadne 
opravnených konať v mene zmluvných strán. 

3. V$etky neskor$ie obojstranné dohody, vzťahujúce sa k tejto zmluve, musia byť urobené 
písomnou formou, potvrdené zmluvnými stranami a budú tvoril' neoddeliternú súčasl' tejto 
zmluvy. 

4 . Právny vzl'ah zalotený touto zmluvou sa riadi dojednaniami jeho účastnikov. 

5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonnika 
v zneni neskor$lch predpisov. 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktOfých dva sú pre Darcu a dva pre Obdarovaného. 

.. 21 II Ze(/ 
V 2:lllne, dna ......................... ~, "','''f u// V Krásne nad Kysucou, dM .......................... . 
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