
DAROVACIA ZMLUVA

„mm;. medzi lýmilo zmluvnými xlnnami

!.
Zmluvné strany

|. Darca: PM Gm.-u, s.r.o.
Last: rem Mik . kunalcľ spoloénnsli
sídlo: Jilemnického 774/4. 1131 m 1 ipmvský Mikuláš
IČO : 45 623 929
DIČ . 2023067893
IČ DPH. SK20230671=93
Banka Tatru Banka. a.s.
IBAN sms 1100 0000 00292184 053!»

1. Príjullu: Obec Partizánska Ľupča
La. Bc. Ladislzw Bal "ec. stavushl ubcc
sídlo: PamLinska Ľupča 417. 032 15 Partizánska Ľupča
IČO“ 00 315 656
DIČ ' 2 70581607
Banky Prima banka Sžnvcnckc». d »

Unex ' SK72 5600 0000 0015 0757 3002

||.
Predmet zmluvy a výška sumy plneniu

3. Príjemcom je Obec Pnní/ánska Ľupča, kiom '16 pmvnym subjekmm wha/pečujúcu'n
linancnc a organizačne chod 0ch

A. Prcdmciam & účelom lejm „miny |e posk)m\lllc finančnú podpory príjemcnvi
s. Finančná čiastka \0 \ n mno €1siuvom jedennsic EUR) určena na aki—ni „ 13.

ročník remeselníckehu jnrlllnku" „ „hn. Pani7ánskn Ľupča. konaný zo. . 11.04.2019.

111.

Spôsob plnlby

a. Finanč ' ' sika Loon € Ucdenlisíc EUR; bude uhradená na nm pniemcu
» jednomZmej splálkc

/

ife09693
Textový rámček



|V.
Záverečné uslanovenin

74 Na práva .; novinnosn účasml'kov. kloré nie sú v ceno zmluve dohodmllc' sa vzrulnuju
uslznnvcnia Občianskeho zákonníka o darovaní ( us! ; 623 a následne o; »

8. Príjemca sa zavázujc ubezpečiť prcukaznnsf :] uplnosr účmvnej evidencie mmm]
s pmdmcmm nnančnei podpory \ zmysle \šcnbecne zaväzných a mor-ných pľedplsm
vzťahujúcich sa k predmetu a účelu lejlo zmluvy

9. Záslupcnvís účastník—w prehlasuiu že sú spôsohllí k umlvumniu lcjlu zmluvy. ich
miluvné prejavy sú zmzumileln . Zmluvu podpisujú slobodu: a udinm bez pocitu
liesne alebo za inak nevýhodných podmlenck.

lll.7,mluva je vyholovcná vdvoch mvnuplsoch. zkiorých každá strana doslanc Jedno
vyhotovenie.

ll. Táto zmluva nadobúda plamnsl' dnom jej podpísania 7m|uvnýml simnnmi a účinnosť
dňom nasledujúcim po dm Je, zverejnenia na webovom sídle. v súlade s & 47a
Občianskeho Zákonníka &. 40/1954 Zb. » zn=m neskorších predpisov.

v Pnninnskej Ľupči. dňn : zz.ns.znlo

ŠľgL “ “

mllÉm/l
om umu“ mnm
EC. ladizlav Balala;

zmmsla abcc
Pcler Miksa. lanami spoločnosll

ife09693
Textový rámček
podpísané

ife09693
Textový rámček
podpísané




