
Darovacia zmluva
č. ZM-26-18-1-00099-00010

o poskytnutí finančného daru
uzatvorená podl'a § 628 až 630 0bčianskeho zákonnika

DARCA:

V zastúpenĺ:

OBDAROVANY:

1.  Zmluvné strany

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnost', a.s.
Sídlo: Tomášikova 22

82102 Bratislava

lng. Peter Čižnár, PhD., MBA
predseda predstavenstva
lng. Anton Masár
podpredseda predstavenstva
lng. Ján Horváth
člen predstavenstva
lng. Miroslav Božik, PhD.
člen predstavenstva
lng. Tomáš K]ein
člen predstavenstva

IČO: 35946024
IČ DPH: SK2022036599
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN:  SK6111000000002629106127
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 4649/8

Združenie miest a obcĺ, región JE Jaslovské Bohunice
Adresa: Trhová 2
917 01` Tmava
V zastúpenĺ: Ing. Vladimír Púčik

predseda
IČO: 31826385
DIČ: 2021177246
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK4609000000005057187198
BIC (SWIFT): GIBASKBX

11. Predmet zmluvy

?r.erdg:neitzoá:i.tuej4t:r.Zč:ílkuaw..á:ja:|Pas§g.n::i;éänyag:T!hzokd|gn;ghúš#gf:egi#:ťo:g%J;e3žá:
konat' dňa 5.6.2018, ktorý darca daruje obdarovanému a obdarovaný tento dar prijĺma.

111. Hodnota finančného daru

Hodnota  finančného  daru je určená  dohodou,  v sume  celkom 4 000,-€
(slovom: štyritisíc EUR).
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Obdarovaný sa zaväzuje, Že prijaté finančné prostriedky použije na účel, ktorý je uvedený v
'    predmete zmluvy.  V pripade,  Že obdarovaný nevyužije z akýchkoľvek dôvodov túto  sumu,

'`       resp. jej časť na dohodnutý účel, zaväzuje sa, Že túto sumu, resp. jej časť vráti na účet darcu

do  31.12.  nasledujúceho  roka, po  roku v ktorom bol  finančný dar poskytnutý.  Obdarovaný
čestným vyhlásenĺm preukáže darcovi hospodáme a účelné použitie darovaných finančných
prostriedkov v súlade s predmetom darovacej zmluvy najneskôr do 31.12. nasledujúceho roka,
po roku v ktorom bol finančný dar poskytnutý.

IV. Termín plnenia

Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   darca  poukáže   finančnú   čiastku   na  horeuvedený   účet
obdarovaného do 14 dní od podpĺsania tejto zmluvy.

V. Záverečné ustanovenia

Táto  zmluva  nadobúda platnosť  a  účinnosť  dňom jej  podpĺsania  oprávnenými  zástupcami
oboch zmluvných strán.
Obe  zmluvné  strany  súhlasne  konštatujú,  že jednotlivým  bodom  tejto  zmluvy porozumeli,
podmienky považujú za primerané a zaväzujú sa ich plniť.
Všetky  neskoršie  obojstranné  dohody  vzťahujúce  sa  k  tejto  zmluve,  musia  byť  urobené
pĺsomnou fomou,  potvrdené  zmluvnými  stranami  a budú tvorit' neoddelitel'nú  súčast' tejto
zmluvy.
Právny vzt'ah založený touto zmluvou sa riadi dojednaniami účastníkov. Právne vzťahy touto
zmluvou  neupravené,  sa  riadia  ustanoveniami  Občianskeho  zákonníka  v  znení  neskoršĺch
predpisov.
Táto  zmluva je vyhotovená v  štyroch  exemplároch,  z  ktorých dva  sú pre  darcu  a dva pre
obdarovaného.

V Bratislave dňa:

Za darcu:

...................-

Ing. Peter Čižn

..............._./._.__._....1..-...

Ing. Anton Masár
podpredseda

1  6   -04-  2018

Ing. Ján Hoiváth
člen predstavenstva
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Ing. Miros]av Božln, i iiii+.
člen predstavenstva-_

....................óéä.
Ing. Tomáš Klei]
člen predstavenstva
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