Zmluva zverejnená dňa 20. 10. 2017

DAROVACIA ZMLUVA 7/2017
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v plátnom znení
Obchodné meno:
Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Sídlo:
Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
IČO:
47 332 638
DIČ:
2023830281
IČ DPH:
SK2023830281
Telefón:
+ 421 54 756 2628
E-mail:
info@mlbardejov.sk
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č.ú.: 2929897346/1100
IBAN:
SK75 1100 0000 0029 2989 7346
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 28448/P,
deň zápisu 07.08.2013, konajúca prostredníctvom: Ing. Vladimír Zoľák, konateľ spoločnosti
(ďalej aj len ako "ML Bardejov" alebo " spoločnosť ML Bardejov " v príslušnom gramatickom
tvare)
a
Názov združenia:
Občianske združenie na šírenie kresťanskej kultúry
Sídlo:
Jiráskova 21, 085 01 Bardejov
IČO:
42 039 819
DIČ:
2022322236
Telefón:
E-mail:
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. č.ú.: 14593396/5200
IBAN:
SK28 5200 0000 0000 1459 3396
Zapísaný v Registri občianskych združení, dátum vzniku 08.03.2006, konajúci prostredníctvom:
Mgr. Ivice Clementovej – štatutárny zástupca, (ďalej aj len ako "OBDAROVANÝ"
v príslušnom gramatickom tvare)
(ML Bardejov a OBDAROVANÝ ďalej aj len ako "Zmluvné strany“ alebo jednotlivo "Zmluvná
strana" v príslušnom gramatickom tvare)
Spoločnosť ML Bardejov má záujem prispieť na činnosť Občianskeho združenia na šírenie
kresťanskej kultúry, ktorého cieľom a poslaním je šíriť kresťanské hodnoty, kultúru a kresťanskú
vzdelanosť, organizovať kultúrne a športové podujatia pre mladých, čím výrazne napomáha
formovaniu mladého človeka v kresťanskú osobnosť.
S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka
dohodli v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka na tejto Darovacej zmluve (ďalej aj len ako
"Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):
Článok 1
Predmet Zmluvy
1.1

Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné poskytnutie sumy 200,- € (slovom dvesto eur)
(ďalej aj len ako "Dar") ako refundácie nákladov spojených s účasťou na festivale
duchovnej piesne Viera – Nádej – Láska, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. až 29.10.2017,
miesto konania: Slovenj Gradec – Slovinsko.

1.2

ML Bardejov daruje OBDAROVANÉMU Dar uvedený v čl. 1 bod 1.1 tejto zmluvy do
vlastníctva OBDAROVANÉHO a OBDAROVANÝ tento Dar prijíma.

1.3

Dar sa považuje podľa tejto Zmluvy za poskytnutý dňom poukázania finančných
prostriedkov určených podľa bodu 1.1. tejto Zmluvy na nasledovný účet
OBDAROVANÉHO: SK28 5200 0000 0000 1459 3396. OBDAROVANÝ vyhlasuje
a zaručuje sa, že vyššie uvedený bankový účet je zriadený príslušnou bankou v jeho
prospech ako klienta banky.
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Článok 2
Preukázanie použitia Daru
2.1

OBDAROVANÝ je povinný preukázať použitie Daru na stanovený účel (bod 1.1 tejto
Zmluvy) a to najneskôr do 30.11.2017. Za preukázanie poskytnutia Daru sa považuje
predloženie dokladov spoločnosti ML Bardejov preukazujúcich použitie Daru v súlade
so stanoveným účelom.

2.2

Spoločnosť ML Bardejov je oprávnená vykonať vhodným spôsobom kontrolu použitia
Daru na stanovený účel; OBDAROVANÝ je povinný poskytnúť spoločnosti ML Bardejov
za týmto účelom bezodkladne a bezodplatne požadovanú súčinnosť.

2.3

V prípade použitia Daru na iný ako stanovený účel nemá OBDAROVANÝ nárok na
poskytnutie akéhokoľvek iného daru zo strany spoločnosti ML Bardejov. Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností, spoločnosť ML Bardejov sa touto Zmluvou nezaväzuje
k poskytnutiu iného daru ako je Dar vymedzený touto Zmluvou.

2.4

V prípade porušenia povinnosti určenej v bode 2.1 alebo v prípade použitia Daru na iný ako
stanovený účel alebo v prípade porušenia povinnosti určenej v bode 2.2 je
OBDAROVANÝ povinný na základe písomnej výzvy spoločnosti ML Bardejov vrátiť
spoločnosti ML Bardejov Dar, a to najneskôr do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa
doručenia takejto výzvy.

2.5

Darca je oprávnený žiadať vrátenie Daru aj v prípade, ak správanie OBDAROVANÉHO,
s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu, možno kvalifikovať ako hrubé
porušenie dobrých mravov, najmä ak ide o porušenie značnej intenzity alebo o porušovanie
sústavné.
Článok 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

3.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
spoločnosti ML Bardejov.

3.2

V tejto Zmluve je zahrnutá celá dohoda medzi spoločnosťou ML Bardejov
a OBDAROVANÝM, týkajúca sa predmetu tejto Zmluvy. Zmluva nahrádza akékoľvek
doterajšie ponuky, korešpondenciu a vyrozumenia uskutočnené medzi Zmluvnými
stranami, či už v písomnej alebo ústnej podobe.

3.3

OBDAROVANÝ súhlasí s akýmkoľvek zverejnením tejto Zmluvy spôsobom určeným
spoločnosťou ML Bardejov. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu
podpisujú, sú plne oprávnené a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje
tú Zmluvnú stranu, za ktorú tieto osoby konajú.

3.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky a žiadna jej časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích
osôb.

3.5

Táto Zmluva j e vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zo Zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.

3.6

Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výlučne iba v písomnej podobe, a to vo forme
dodatkov odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.

3.7

Každé ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ je to možné, sa interpretuje tak, že je účinné
a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto
Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude
neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto
nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa
dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu jej
zámerov z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.
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3.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú,
že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho túto Zmluvu podpísali.

V Bardejove, dňa 17.10.2017

Za ML Bardejov

Ing. Vladimír Zoľák
konateľ spoločnosti

Za OBDAROVANÉHO

Mgr. Ivica Clementová
štatutár
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