
Darca: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
zastúpený: 

a 

DAROVACIA ZMLUVA 
č. 10/2020 

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení 
a v súlade s§ 32 zákona č. 3412002 Z.z. medzi týmito stranami: 

MSM VZP s.r.o. 
Kopčanská 35, 908 51 Holíč 
50 461 494 
2120356007 
SK2120356007 
5121330244 / 0900 - SLSP a.s. Senica 
SK54 0900 0000 0051 2133 0244 
Mgr. Milan Drnzík - konateľ 

Obdarovaný: "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 
Športová 11 , 947 01 Hurbanovo 

IČO: 
DIČ : 
IČDPH: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
zastúpený: 

00 352 314 
2021029472 

SK07 8180 0000 0070 0030 6431 
Ing. Alžbeta Groheová - riaditeľka 

čl. 1 
Predmet zmluvy 

1. Darca sľubuje obdarovanému, že daruje vecný dar a to: 

• 24 ks Čistiaca pena, sprej, 400 ml (PAP:202807) 
• 24 ks Ošetrujúci krém, tuba, 200 ml (PAP:208038) 

v sume 218,88 € slovom: dvestoosemnásť EUR a osemdesiatosem eurocentov, pre 
potreby "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb v Hurbanove. 

čl. II 
Spôsob odovzdania 

1. Darca podľa čl. 1 odovzdá proti potvrdeniu darovacej zmluvy uvedený vecný dar na 
adresu: "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Športová 11 , 947 01 
Hurbanovo 

2. Obdarovaný tento dar príjme. 

čl. III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Obdarovaný môže použiť dar len na účel , na ktorý bol tento dar určený. 

2. Obdarovaný sa zaväzuje hodnoverne darcovi preukázať spôsob použitia daru. 



čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 

3. Táto zmluva má dve vyhotovenia, z ktorých každé má povahu originálu. Každá 
zmluvná strana obdrží po jednom z nich. 

V Holíči , dňa 10.3.2020 

.::MSM 
MSMVIJ'u.o. 
Kopee,k' ''· 908 51 Holte 100: 50461494 tC DPH: SK2120JS6007 

odtlačok pečiatky a podpis darcu 

V Hurbanove, dňa .... ~.~:~!.~1::'!. ............... . 

odtlačok pečiatky a podpis obdarovaného 




