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DAROVACIA ZMLUVA


uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. I
Zmluvné strany

Darca:                			
TP/Sídlo: 			
	Dátum narodenia/IČO:
	Zastúpený:		
	Bankové spojenie: 	
	Číslo účtu IBAN:		
	
            	(ďalej iba „Darca“) 


Obdarovaný:  		MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
	Sídlo: 			Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, Slovensko 
        	IČO: 			00329614
	Zastúpený: 		Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta
       Bankové spojenie: 	Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Spišská Nová Ves
	Číslo účtu IBAN: 	SK68 5600 0000 0034 0042 5044 
	BIC kód banky: 		KOMASK2X

(ďalej iba „Obdarovaný“) 

uzatvorili túto darovaciu zmluvu po prehlásení, že všetci účastníci sú spôsobilí na právne úkony.


Čl. II 
Predmet a účel darovacej zmluvy

	Predmetom tejto darovacej zmluvy je poskytnutie finančného daru Obdarovanému vo výške ........ EUR, ktorý bude uhradený bezhotovostným bankovým prevodom na účet Obdarovaného uvedený v Čl. 1 tejto zmluvy.
	Účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančného príspevku Obdarovanému, na úhradu časti nákladov  spojených  s odstraňovaním následkov požiaru v objekte Domova dôchodcov Spišská Nová Ves na Brezovej ulici v Spišskej Novej Vsi, v rámci mimoriadnej situácie.




Čl. III 
Ďalšie zmluvné dojednania

Na základe tejto zmluvy Darca bezodplatne prenecháva Obdarovanému finančný dar v zmysle čl. II  a Obdarovaný týmto prehlasuje, že dar špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy bez výhrad prijíma.
	Obdarovaný berie na vedomie, že pre prípad použitia daru na iný ako dohodnutý účel podľa čl. II tejto zmluvy, je povinný Darcovi dar v plnej výške vrátiť.
	Darca je oprávnený požiadať Obdarovaného, aby preukázal použitie darovaných finančných prostriedkov na dohodnutý účel.


Čl. IV 
Záverečné ustanovenia

Darca a Obdarovaný zhodne prehlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. 
	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
	Táto zmluva je uzatvorená v súlade s §  5a  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nadobúda účinnosť dňom  nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.     
	Táto zmluva je vyhotovená v 4 právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Dva rovnopisy zmluvy obdrží Darca a dva rovnopisy zmluvy obdrží Obdarovaný.
	Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojimi podpismi.
	Na právne pomery neupravené touto zmluvou sa vzťahujú všeobecne platné právne normy, platné v Slovenskej republike.


V Spišskej Novej Vsi, dňa ...................		          V ................................., dňa ...............





............................................................			............................................................
                    Ing. Pavol Bečarik                                                      titul, meno, priezvisko
                       primátor  mesta	                                                           



     


