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uzavretá v zmysle § 628 a nás l. Občianskeho zákonníka
I.

1. Darca: obchodné meno: Raslen spol. s ľ.O.
sídlo: Soľ 51, 09435 Soľ
IČO: 36457817
DIČ: 2020000829
IČ DPH: SK2020000829
zastúpený: Helena Lešková, majiteľ
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu: SK05 09000000000560180636
(ďalej len "darca")
2. Obdarovaný: Mesto Prešov
sídlo: Hlavná 73, 080 66 Prešov
v zastúpení: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
IČO: 00327646
DIČ:2021225679
bankové spojenie: ČSOB Prešov, č.ú.: SK06 7500 0000 004008597882
(ďalej len "obdarovaný")

II.

Darca je dodávateľom potravinových komodít do zariadení školského stravovania pri MŠ bez
právnej subjektivity na ulici: Sládkovičova, Mukačevská, Volgogradská, Fraňa Kráľa,
Hviezdoslavova, Haburská, Bratislavská, ktorých zriaďovateľom je Mesto Prešov.
III.
Darca daruje finančný príspevok obdarovanému vo výške 2% z obratu, ktorý vytvorí v rámci
dodávateľsko-odberateľských vzťahov voči zariadeniam školského stravovania v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Prešov, uvedených v čl. II. tejto zmluvy, vždy k 31.1. a 30.6. príslušného
kalendárneho roka na účet mesta Prešov, variabilný symbol = číslo školy/ 089 - ŠJ Bratislavská; 094
-ŠJ Fraňa Kráľa; 095 - ŠJ Hviezdoslavova; 100 - ŠJ Mukačevská; 102- ŠJ Haburská; 114 - ŠJ
Volgogradská; 116 - ŠJ Sládkovičova / a doručí avízo o platbe v členení podľa jednotlivých
zariadení školského stravovania obdarovanému písomne na adresu Mestský úrad v Prešove, Hlavná
73,080 O 1 Prešov alebo zašle elektronickou poštou na adresu: ludmila.macisakova.@12resov.sl~.
IV.
Obdarovaný dar prijíma a zaväzuje sa, že poskytnutý dar použije výlučne na krytie prevádzkových
nákladov zariadení školského stravovania, podľa rozhodnutia príslušnej vedúcej zariadenia školského
stravovania, ktorému bol dar poskytnutý.
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V.
1. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú možné len v písomnej forme.
2 Táto zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom darca obdrží jedno vyhotovenie,
obdarovaný dve vyhotovenia.

3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda platnosť dňom jej podpisu a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
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