
1. Obdarovaný:

a 

2. Darca:

3. Predmet daru:

4. Účel daru:

Dar ovaciu zmluvu 

uzatvorili: 

Obec Skalité, 
ktorú zastupuje PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce 
IČO: 00314285 
DIČ:2020553260 
Č.účtu:SK78 5200 0000 0000 0953 3073 
VS:311 
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v zastú
7

ení: .................................................................. . 
IČO:Ý. ... JfC. . .'7.�J?.. DIČ: ........................ IČ DPH: .............................. . 
č.účtu: ........................................................ . 

= l 0,00 €, slovom: desať 00/100 EURO 

Finančné prostriedky použiť na financovanie výdavkov spojených 
s tlačou a distribúciou Spravodaja Obce Skalité 1/2018.

5. Darca odovzdal a obdarovaný prijal predmet daru do pokladne pri podpise darovacej
zmluvy.

6.Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú
a zrozumiteľnú vôľu, že nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho ju podpisujú vlastnoručnými podpismi.

7.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť diíom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Obce Skalité.

8.V zmysle §9 ods. 2 Zákona č. 21 1 /2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto súhlasím
so zverejnením údajov v Darovacej zmluve, ktorá je v zmysle§ 5a Zákona č. 211/2000 Z.z.
povinne zverejňovanou Zmluvou na webovom sídle povinnej osoby - Obce Skalité a to po
dobu povinného zverejnenia tejto zmluvy, v nasledovnom rozsahu:obchodné meno
darcu,IČO.DIČ.

9.Táto Zmluva je povinne zvercj1iovaná podľa§ 5a Zákona č. 2 l l/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení neskorších
predpisov.

1 O. Zmluvné strany sa dôkladne oboznámili so znením textu darovacej zmluvy a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

11. Zmluva je vyhotovená 2 x. I x pre obdarovaného a l x pre darcu a je platná po podpísaní
oboma zmluvnými stranami.
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