DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Darca:

Kotlebovci zachraňujú a pomáhajú
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42 375 932
Sídlom: Kráľovohoľská 6150/4, 974 11 Banská Bystrica
Zastúpené: Bc. Marián Chmelár – riaditeľ
Mgr. Rastislav Schlosár – člen predsedníctva

(ďalej len „darca“)
Obdarovaný:

Obec Petkovce
IČO: 00 332 666
Sídlo: Obecný úrad Petkovce, Petkovce 31, 094 33 p. Vyšný Žipov
Zastúpená: Pavol Hybala, starosta

(ďalej len „obdarovaný“)
(darca a obdarovaný ďalej spolu aj ak „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)
I.
Predmet daru
1.1 Predmetom daru je bezplatné poskytnutie finančného daru darcom obdarovanému v hodnote
2.000,- Eur (ďalej len „predmet daru“) za účelom odstraňovania škôd a pomoci obetiam tornáda,
ktoré obec Petkovce zasiahlo dňa 5.8.2021.
1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že darca poskytne predmet daru obdarovanému bezhotovostne,
a to na bankový účet SK28 0900 0000 0051 8210 2667. Predmet daru v zmysle predchádzajúcej vety
darca poskytne obdarovanému do 2 pracovných dní po tom, čo obdarovaný doručí darcovi jedno
vyhotovenie tejto zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami.
II.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok darcu bezplatne previesť predmet daru do výlučného vlastníctva
obdarovaného a záväzok obdarovaného prijať predmet daru do svojho výlučného vlastníctva.
2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že darca ako výlučný vlastník predmetu daru na základe tejto zmluvy
bezplatne prenecháva (daruje) obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva predmet daru,
a to v celom rozsahu.
2.3 Obdarovaný predmet daru špecifikovaný v článku I. zmluvy od darcu vďačne prijíma do svojho
výlučného vlastníctva a zaväzuje sa ho použiť na účel uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy.
III.
Záverečné ustanovenia
3.1 Obdarovaný udeľuje týmto súhlas darcovi so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v tejto
zmluve, a to na účely majetkovej a štatistickej agendy darcu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Obdarovaný súčasne
udeľuje darcovi súhlas s vyhotovením fotografií z odovzdávania predmetu tejto zmluvy a s ich použitím
na propagačné účely darcu.
3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prejavy sú vážne, slobodné a zrozumiteľné, a že túto zmluvu
uzavierajú dobrovoľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok.
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že sú oprávnení s predmetom
zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, určité a urobené v predpísanej forme.
3.4 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo sčasti neplatné a/alebo
neúčinné, alebo pokiaľ by v tejto zmluve niektoré ustanovenia chýbali, nebude tým dotknutá platnosť
a/alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany nahradia, ak to zákon dovoľuje,
neplatné a/alebo neúčinné alebo chýbajúce ustanovenie zmluvy ustanovením, ktoré zodpovedá
zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia.
3.5 Akákoľvek zmena tejto zmluvy musí byť urobená formou písomného dodatku a musí byť podpísaná
obidvomi zmluvnými stranami.
3.6 Na zmluvu a všetky z nej vyplývajúce právne vzťahy sa použije výhradne právny poriadok Slovenskej
republiky, predovšetkým ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
3.7 Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z toho po podpise zmluvy darca obdrží 1 rovnopis
a obdarovaný 1 rovnopis.
3.8 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu bez výhrad porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpísali.

Darca:

Obdarovaný:

...........................................
Bc. Marián Chmelár
riaditeľ
Kotlebovci zachraňujú a pomáhajú

...........................................
Pavol Hybala
starosta obce
Obec Petkovce

...........................................
Mgr. Rastislav Schlosár
člen predsedníctva
Kotlebovci zachraňujú a pomáhajú

