
Darovacia zmluva
uzatvorenápodfa ust. § 628 a nasl. Oböianskeho zákonníkav znení neskor§ích predpisov

medzi

Darcom:
Názov: Agráma komora Slovenska
Sídlo: Korzo B. Bartóka 78913, Dunajská Streda 929 0I

DIÖ: 202323573I
IÖo: +ztosog:
Web: www.aksds.sk

Darcom poverená osoba: Obecn} správca - Bodon Dávid
Telefón: 0915 533 377 E-maíI: bodon.d20@gmail.com
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d'alej spoloöne medzi ,,zmluvn}mi stranami" sa dohodli na t}chto podmienkach Darovacej
zmluvy:

i. Darca daruje obdarované-" ........i.§.9 kg múky.

2. Ukonöením programu ,,Magyarok Kenyere" chce darca v spolupráci s obdarovanjm
pomöct'in§titúciám v núdzi rie§it'starosti v oblasti potravinovej bezpeÖnosti.

3. Darca vyhlasuje, Ze mu t/mto öinom nevzniknú Ziadne majetkové vfhody.

4. Obdarovan} s vd'akou prijíma dar.

Zmluvné strany si túto Zmlwupreöítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s íou, öo
potvrdzujú svoj imi podpismi,

Dátum:... (.6.,..9.{,.... }9..?9-.........

Helena Patasiová v.r.

Darca: Agráma komora Slovenska
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základná'§koia s lljaterskOu

Obecn;f správca: Bodon Dávid



ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDES

amely létre.j ött egyrészről,
Név/cégnév: Szlovákiai Agrárkamara
Cím: Bartók Béla sétany 78913, Dunaszerdahely 929 0I
Adóazonosítő jell adőszám: 202323 57 3 I

Cég| e gyzék szám: 42I 6 5 083
Web: www.aksds.sk
Adományoző által megbízott személy neve: Falugazdász - Bodon Dávid
telefon: 0915 533 377 e-ma1l: bodon.d2O@gmail.com

a továbbiakban: Adomá ny aző,
másrészrő1
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A továbbiakban Adományozott között, az alábbi feltételek szerint:

1. Adományo ző ., .,. . . . J.':. .9. . . . .. . . .... kg lisztet adományoz az Adományozottnak.

2. Adományoző a,,Magyarok Kenyere Program" 2019-es megvalósításával, az adományával
hozzákívtín járulni az adomínyozott közreműködésével a rászoruló közösségek és
egyének napi élelmezési gondj ainak enyhítéséhez.

3. Adomrányozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni elónyhöz nem jut.

4. Adományozott az adományt köszönettel elfogadja.

A szetződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek
taláIták, és azt helybehagyőlag aláírták.

Dátum: .lÉ:9t,.4.?!,Q,

Helena Patasiová s,k.

Adományozó : Szloviákiai Agrarkamara
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'rn'udn' 
§kola s malersk

Falugazdász: Bodon Dávid
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