26/2014

Darovacia zmluva

uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa § 628 až 630 Občianskeho
zákonníka

Darca:

Národná banka Slovenska
sídlo:
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
30844789
IČO:
DIČ:
2020815654
IČ DPH:
SK2020815654

a
Obdarovaný: Mesto Ružomberok
sídlo:
Mestský úrad,
Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
IČO:
00315737
DIČ:
2021339265

uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“):
Čl. 1
Predmet a účel darovania
1. Darca daruje obdarovanému finančnú sumu vo výške 1 500 eur
(slovom: Jedentisícpäťsto eur), ktorá je určená na organizáciu osláv k 150.
výročiu narodenia Andreja Hlinku.
2. Obdarovaný vyhlasuje, že darovanú finančnú sumu (dar) prijíma.

Čl. 2
Rozväzovacia podmienka a všeobecné ustanovenie
1. Obdarovaný je povinný darovanú finančnú sumu použiť iba na účel
darovania podľa čl. 1 bodu 1 tejto zmluvy a rovnako je obdarovaný povinný
preukázať použitie darovanej finančnej sumy darcovi do 31. 3. 2015, inak sa
darovanie stáva neúčinným a obdarovaný je povinný darovanú finančnú sumu
vrátiť darcovi do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo neúčinným.

2. Obdarovaný sa zaväzuje, že nebude používať názov, ani logo Národnej
banky Slovenska na akékoľvek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu
darcu.
3. Obdarovaný sa zaväzuje umožniť darcovi na základe jeho žiadosti
vykonanie obhliadky predmetu, ktorý bol zaobstaraný z darovaných
prostriedkov podľa čl. I bodu 1 tejto zmluvy.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť výlučne po vzájomnej
dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto
zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých darca
dostane tri rovnopisy a obdarovaný dostane jeden rovnopis.
4. Táto zmluva (vrátane jej eventuálnych dodatkov) patrí medzi povinne
zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o prístupe k informáciám
(zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s § 47a
Občianskeho zákonníka. Preto táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov)
podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a zákona o prístupe k informáciám,
a to počas trvania povinnosti darcu podľa § 5a a § 5b zákona o prístupe
k informáciám.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo
dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení
zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak
rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke)
darcu [podľa ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a
ods. 1 a 5 zákona o prístupe k informáciám].
6. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé
na právne úkony, že sú oprávnené nakladať s predmetom zmluvy a že ich
zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zároveň zmluvné
strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných
strán, a že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená. Súčasne
zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou pred jej
podpísaním dôkladne oboznámili, jej obsahu porozumeli, v celom rozsahu s ňou

súhlasia a zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť, pričom
zmluvné strany prostredníctvom svojich zástupcov túto zmluvu podpísali
na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej
vôli.

V Bratislave dňa 7. 4. 2014

______________________
za darcu

V Ružomberku dňa 14. 4. 2014

______________________
za obdarovaného

