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Darovacia zmluva

uzatvorená podl'a § 628 a nasl, zákona č.40l1,964 Zb. Občiansky zákonník v zneníneskorŠÍch predpisov

l. Zmluvné strany

Darca:
Kimberly-Clark, s.r.o.
so sídlom Pod pekárnami878/2
190 00 Praha 9

Česká republika
tČo: o:q 68 816
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddie C,

vložka 95460

I.2.

pod nikajúca v Slovenskej republike prostred n íctvom:

Kimberly-Clark, s.r.o., organizačná zložka

so sídlom Prievozská 37, P.O.Box 10

820 04 Bratislava 24

SIovenská republika
lČo: 36 092 614
zapísaná v obchodnom registrivedenom Okresným súdom Bratislava l, oddiel Po, v]oŽka Č.

1,690lB
v mene ktorej koná: Ing. Alex Křížek, vedúciorgan začnej zložky

Číslo účtu: 2002950009/8130
lBAN: SK95 8130 0000 0020 0295 0009

Obdarovaný:
Zariadenie sociálnych služieb DoTyK ševčenkov 681 Medzilaborce

IČo: 37883411
So sídlom: Ševčenková 681 068 0], Medzilaborce

laplsana: : ,] ,,",
Zastoupená/konajúca: PhDr lgor Magera

Číslo účtu: i,'::::i ,:,::l: :.]r 1,,i,iií,:], 
,:i^] 
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ll. Dohoda zmluvných strán

Predmetom tejto zmIuvy je závázok Darcu darovať Obdarovanému hmotný dar v hodnote 20íj

EUR. Slovom: Dvesto EUR (d'alej len,,Dar") za účelom skvalitnenia služieb pre klientov

obda rova ného.

Dar bol predán obdarovanému na adresu, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy,

Obdarovaný Dar prijíma a zavázuje sa ho použiť výlučne na účel, uvedený v ods, 2,1, tejto

zmluvy.
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Darca poskytuje Dar Obdarovanému dobrovol'ne, Poskytnutie Daru nie je podmienené

poskytnutím žiadneho protiplnenia zo strany Obdarovaného. Obdarovaný sa zaláztr.|e, žc rla

požiadanie Darcovi poskytne možnosť overiť si, že Dar bol využitý na účel uvedený v tejto

Zm I UVe,

Darca má právo žiadať vrátenie poskytnutého Daru, ak Obdarovaný poruši závázky, ktore mu

z tejto zmluvy vyplývajú, predovšetkým ak Dar použije v rozpore s touto zm]uvou.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s uzatvorením a plnením tejto zmiuvy nie sú spojené žiadne

služby, protislužby alebo iné výhody než tie, ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve, Rovnako

vyhlasujú, že účelom tejto zmluvy a poskytnutia Daru Obdarovanému zo strany Darcu na je1

základe nie je poskytnutie akéhokolvek neoprávneného prospechu osobám, ktoré majú vplyv

na predaj aIebo výdaj produktov Darcu, ani neoprávnené ovplyvňovanie nezávislého

rozhodovania týchto osób vo vzťahu k Darcovi alebo jeho produktom.

lll. záverečné ustanovenia

Pokial, V tejto Zmluve nie je stanovené inak, zmluvné vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40l1964 Zb Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov.

Túto zmluvu je možné aopíňať alebo meniť iba písomnými dodatkami podpísanýml oboma

zmluvnými stranami.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každázo zmluvných strán dostane

jeden rovnopis.

Táto zmIuva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vol'nosť nebola žiadnym spósobom obmedzená, a že

táto zmluva nebola uzavretá vtiesni za nápadne nevýhodných podmienok ani v omyle,

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spósobilé na právne úkony, že text tejto zmluvy je určitým

a zrozumitel'ným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vóle byť touto zmluvou viazané, a že si

zmluvu riadne pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu

s jej obsahom k nej pripájajú vlastnoručné podpisy osób, prostredníctvom ktorých v zmysle

zákona alebo na základe plnomocenstva konajú,

v +,L,rll?,_

_f't-,--,

2.5.

2,6.

3.6.

a1J.t.

2-)

3.3.

3.4.

3.5

t<im berly'-Cla rk, s. r.o.

podnikajúca v Slovenske1 republike.

proStredníctvom: Kiáne,ty-cl:lli'Z;],,""
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