
Darovacia zmluva

uzatvorená podľa ý 628 a nasi. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej Jen Občiansky zákonní!‘ “)

(ďalej /en ~‚ zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie: Komunitné centrum Muškát.2004
Sídlo: Nová 620/8, 900 55 Lozorno
iČo: 30848482
Registrácia: 18. 2. 2004, MV SR, reg. Č.: VVS/1-900/90-23315
V zastúpení: Mgr. Barbora Hurajová
E-mail: centrum .kultury~lozorno. sk
Telefonický kontakt: 0910 908 770

(d‘alej len „Darca“)

a

Obchodně meno: Obec Lozorno
Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno, Slovenská republika
iČo: 00 304 905
Bankové spoj enie: Prima banka
IBAN: SK34 5600 0000 0032 0374 7001
V zastúpení: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta
E-mail: obec(~lozorno.sk

(d‘alej len „Obdarovaný“)

(vyššie uvedení účastnici zmluvy ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článokl
Úvodné ustanovenia

1. Darca je občianskym združením, ktorěho činnost‘ spočíva aj v združovaní finančných
PI~~5tI~(1I~0V flu podporu roTvoja ~oci/i[nych ~Iiitl~h u‘ unA rA‘ij‘in tlnnn~n~ podporit v ~1
ods. 3 tejto zaluvy definované služby, ktoré ma Obdarovaný záujem poskytovat‘.



2. Obdarovaný je právnickou osobou, na hospodárenie ktorej sa vzt‘ahujú najmä ustanovenia
zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ako aj d‘alšie relevantné právne predpisy. V zmysle ~
5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. príjmami rozpočtu obce sú aj dary.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Darca poskytne Obdarovanému finančný dar tak, ako je to
d‘alej v tejto zmluve upravené.

ČlánokII
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvyje dohoda Zmluvných strán o úprave vzájomných práv a povinnosti
v súvislosti s f~nančným darom poskytovaným Obdarovanému zo strany Darcu.

2. Darca sa touto zmluvou zaväzuje poskytnút‘ Obdarovanému finančný dar vo výške 5.000~-
EUR (slovom: pät‘tisíc euro) (d‘alej len „Dar“).

3. Účelom Daru je použitie finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania obstarania
motorového vozidla podl‘a výberu Obdarovaného a do vlastníctva Obdarovaného slúžiaceho
na pinenie funkcií obce v oblasti poskytovania sociálnych služieb najmä na to odkázaným
obyvateľom obce.

4. Obdarovaný Dar s vďakou prijíma.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že použitie Daru Obdarovaným nieje časovo obmedzené, pokiaľ
platná právna úprava (rozpočtové pravidlá) nestanovuj ú inak.

Článok III
Spósob poskytnutia Daru

1. Darca poukáže Obdarovanému dar bezhotovostným prevodom na bankový účet
Obdarovaného vedený v Prima banke, IBAN: SK34 5600 0000 0032 0374 7001 najneskór
do 3 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy.

Článok IV
Povinnosti Obdarovaného

1. Obdarovaný sa zaväzuje, že Dar použije v súlade s jeho účelovým určením podľa tejto
zmluvy

2. Obdarovaný je povinný na písomnú výzvu Darcu preukázať použitie Daru v súlade s jeho
účelovým určením podľa tejto zmluvy a v zmysle platných právnych predpisov.



Článok V
Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, musia byt‘ akékol‘vek písomnosti podl‘a tejto
zmluvy doručené osobne, doporučenou poštou s doručenkou alebo kuriérskou službou na
adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú Zmluvnou stranou
písomne oznámenú adresu.

2. Písomnosti sa budú považovat‘ za doručené za nasledovných podmienok: (i) dňom ich
prevzatia osobou oprávnenou prijímat‘ písomnosti za adresáta, (ii) odmietnutím prevzatia
písomnosti adresátom, (iii) uplynutím odbemej lehoty na prevzatie zásielky uloženej na
pošte, ak adresát nebol zastihnutý, a to bez ohl‘adu na to, či sa adresát o uložení zásielky
dozvedel alebo nie.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnost‘
dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s osobitným predpisom.

2. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o predmete tejto zmluvy
a nabrádza všetky predošlé dohody medzi účastníkmi, či už písomné alebo ústne.

3. Akékol‘vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonat‘ len písomne vo forme
dodatkov a so súhlasom obidvoch Zmluvných strán.

4. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane úplne alebo čiastočne neplatným,
neúčinným alebo nevykonateľným, nebude tým dotknutá platnost‘, účinnost‘ alebo
vykonateľnost‘ ostatných ustanovení tejto zmluvy. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné
ustanovenie bude nahradené platným, účinným alebo vykonatel‘ným ustanovením, ktoré sa
podl‘a možnosti čo najviac približuje k póvodne zamýšl‘anej vóli Zmluvných strán.

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa nadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú nešit‘ prípadné spory z tejto zmluvy prednostne dohodou.
Pokial‘ Zmluvné strany nedospejú k dohode, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená
predložit‘ spor na rozhodnutie súdu vecne, miestne a kauzálne príslušnému podl‘a Civilného
sporového poriadku.

7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnost‘ originálu. Pre
každú zo Zmluvných stránje určené jedno vyhotovenie.



Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dókladne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vóľu prostú akýchkoľvek omylov, že túto
zmluvu neuzaÍi~‘árajú v tiesni ani za zvlóšt‘ nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisnii osób
oprávnených v mene Zrnluvných strán konať

Komunitně centrum Muškát.2004

(Darca)

I4_~ ‘- ‘—

Mgr. Barblra Hurajová

Obec ozorno

(Obdarovaný)

Mgr. Ľuboš Tvrdoň

v .L01‘oííjť‘... dňa .Lt~~ V .2~Q(/2~ dňa ~J 1o13

‘j‘71 ‚/~

_~‘%‚

štatutárna zástupkyňa starosta obce Lozorno


