
Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 

 

Darca:   

Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 

so sídlom Dolná ulica 370, 976 33 Poniky 

zastúpený: Petrom Matulom, konateľom a  Ing. Jurajom Piarom, konateľom  

IČO: 31604510 

DIČ: SK 2020454832 

(ďalej len „darca“) 

 

a 

Obdarovaný: 

Poľovnícke združenie Bukovina Poniky 

so sídlom Bukovinka 140/25, 976 33 Poniky 

zastúpená: Miroslavom Magnom, štatutárnym zástupcom 

IČO: 50022644 

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že  darca sa touto darovacou zmluvou  zaväzuje poskytnúť dar vo 

forme 1 balíkov palivových odrezkov v hodnote 36.00 Eur s DPH, 10 prm palivového dreva 

v samovýrobe v hodnote 50.00 Eur s DPH. 

Čl. II 

Účel zmluvy 

 

Obdarovaný sa zaväzuje, že dar uvedený v čl. I tejto zmluvy použije ako cenu do tomboly na 

„Poľovnícku zábavu“, konanú dňa 26. januára 2018. 

Čl. III 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár je určený pre 

obdarovaného  a jeden pre darcu.  

2. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a môže byť menená alebo 

doplnená len písomnou formou, na základe oboch zmluvných strán. 

V Ponikách, dňa 24. januára 2018 

 

 

......................................................         ................................................ 

     Ing. Peter Matula, konateľ              Miroslav Magna,  štatutárny zástupca

                

.................................................... 

      Ing. Juraj Piar, konateľ 



Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 

 

Darca:   

Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 

so sídlom Dolná ulica 370, 976 33 Poniky 

zastúpený: Petrom Matulom, konateľom a  Ing. Jurajom Piarom, konateľom  

IČO: 31604510 

DIČ: SK 2020454832 

(ďalej len „darca“) 

 

a 

Obdarovaný: 

Poľovnícke združenie Bukovina Poniky 

so sídlom Bukovinka 140/25, 976 33 Poniky 

zastúpená: MVDr. Pavlom Rakickým, štatutárnym zástupcom 

IČO: 50022644 

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že  darca sa touto darovacou zmluvou  zaväzuje poskytnúť dar vo 

forme 2 balíkov palivových odrezkov v hodnote 72.00 Eur s DPH, 10 prm palivového dreva 

v samovýrobe v hodnote 50.00 Eur s DPH. 

Čl. II 

Účel zmluvy 

 

Obdarovaný sa zaväzuje, že dar uvedený v čl. I tejto zmluvy použije ako cenu do tomboly na 

„Poľovnícku zábavu“, konanú dňa 28. januára 2017. 

Čl. III 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár je určený pre 

obdarovaného  a jeden pre darcu.  

2. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a môže byť menená alebo 

doplnená len písomnou formou, na základe oboch zmluvných strán. 

V Ponikách, dňa 26. januára 2017 

 

 

......................................................    ................................................. 

     Ing. Peter Matula, konateľ                   MVDr. Pavlom Rakickým, 

            štatutárnym zástupcom     

.................................................... 

      Ing. Juraj Piar, konateľ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


