
DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628-630 Občianskeho zákonníka

\n n a Lačná

Darca: SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., 049 12 Gemerská Hôrka 
Adresa pre doručenie:GBC III.,Galvaniho 15/B,821 04 Bratislava 

v zastúpení: Ing. Anna Bálázóvá,konateľka
Mgr.Ľubica Hargašová,konateľka

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Citibank Európe, plc., pobočka zahr.banky, Bratislava
2010010105/8130
36590941
SK2021976946

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16322/V

Obdarovaný: fjfc-ž f  1 . l'i • o v
sídlo: U i í t t  <L) |
v zastúpení: I fJQ E/íTC ( A V t  ť !
Zriaďovateľ : h  v£7D T  •' ý ŕ  k. t .
IČO : ^JLíOo Oo *7 1 
Bankové spojenie:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: A// (S

I. Predmet a účel zmluvy

Darca sa zaväzuje poskytnúť vecný dar na podporu vedy a vzdelania.

II. Termín plnenia

1. Darca poskytne predmet plnenia do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

III. Ostatné dojednania



1. Zmluva je dojednaná v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov.

2. Obdarovaný prehlasuje, že predmetný dar od darcu príjme. Zároveň prehlasuje, že dar 
použije na účel, na ktorý bol poskytnutý.

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať písomnou formou na základe dohody 
oboch zmluvných strán, ktorá sa stane dodatkom tejto zmluvy.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
po podpísaní obdrží 1 vyhotovenie.

2. Zmluva nadobúda účinnosť po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami.

Obdarovaný potvrdzuje vlastnoručným podpisom prevzatie

ľ Ä v n  (P / Tni
(názov, množstvo a suma s DPH.)

V Gemerskej Hôrke, dňa

Za darcu:
na Bálázóvá Ľubica Hargašová

SCft
Hygiene Products 
Slovakia, s.r.o.

SCA 049 1 2 Gemerská Hôrka 400
r*  /-s  of IJfa Č.1

pečiatka

Za obdarovaného:

podpis

Mezábudka, n-o.
Z áh ra d n ícka  2

986 01
IČO: 42 000 041

...................‘ A—...................

pečiatka


