Zmluva zverejnená dňa 12.04.2022.

D 2022 - 03
DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Darca:
Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
So sídlom:
Orechová 2884/8, 085 01 Bardejov
IČO :
47 332 638
DIČ :
2023830281
Registrácia :
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 28448/P, deň zápisu 7. 8. 2013

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Č. účtu (IBAN):
SK75 1100 0000 0029 2989 7346
Zastúpená:
Ing. Vladimír Zoľák, konateľ
(ďalej len Darca“)
a
Obdarovaný:
Mesto Bardejov
Sídlo:
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
IČO:
00 321 842
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu (IBAN):
Zastúpený:
MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta
(ďalej len „Obdarovaný“)
(Darca a Obdarovaný ďalej spolu len „Zmluvné strany“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Na základe vyslovenej žiadosti príjemcu daru podľa tejto Zmluvy, poskytne Darca
príjemcovi daru v zmysle ustanovení vyššie spomenutých právnych predpisov dar
pre účely poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Článok II.
Predmet a účel zmluvy
1. Predmet darovania (ďalej len „Dar“) – viď súpis v Prílohe č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Celková hodnota daru je 1 311,84 €
(slovom: tisíctristojedenásť eur osemdesiatštyri centov).
2. Obdarovaný vyhlasuje, že Dar od Darcu prijíma a zároveň vyhlasuje, že ho využije
výlučne pre účely definované v Článku I. tejto zmluvy.
3. Darca berie na vedomie, že poskytnutie Daru nezaväzuje Obdarovaného na
vykonanie akejkoľvek protislužby hmotnej alebo nehmotnej povahy v prospech
Darcu.
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Článok III.
Osobitné ustanovenia
1. Obdarovaný sa zaväzuje využiť Dar výlučne pre účely uvedené v tejto Zmluve.
Obdarovaný sa taktiež zaväzuje doložiť Darcovi doklady preukazujúce riadne
využitie daru k dohodnutému účelu, pokiaľ bude o to Darcom do 3 mesiacov od
poskytnutia Daru požiadaný. Pokiaľ Obdarovaný túto povinnosť nesplní alebo
z poskytnutých dokladov bude vyplývať, že dar bol použitý pre iné než dohodnuté
účely, je Darca oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť písomným oznámením
doručeným Obdarovanému, platným v okamihu doručenia a Obdarovaný sa
zaväzuje Dar, resp. jeho finančný ekvivalent vrátiť, a to do 14 dní od doručenia
výzvy Darcu.
2. Ak obdarovaný nevyužije z akýchkoľvek dôvodov Dar alebo jeho časť
na dohodnutý účel alebo ho využije v rozpore s touto Zmluvou alebo dobrými
mravmi, Darca má právo od tejto Zmluvy odstúpiť s účinnosťou ku dňu
doručenia oznámenia o odstúpení Obdarovanému alebo vyžadovať vrátenie
časti Daru, ktorého sa porušenie týka, pričom Obdarovaný je povinný Dar alebo
jeho časť vrátiť Darcovi vo forme bezhotovostného prevodu na bankový účet
Darcu, uvedený v hlavičke tejto Zmluvy.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Obdarovaný súhlasí s tým, že Darca zverejní túto Zmluvu na svojej webovej
stránke v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode
informácií a § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpísania zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
Obdarovaného v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať a upravovať len formou písomných
dodatkov, odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia alebo sporu sa zmluvné strany
zaväzujú ich riešiť prednostne cestou vzájomnej dohody. Spory, ktoré sa
nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, bude riešiť súd príslušný v zmysle
platných právnych predpisov.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom pre Obdarovaného
a Darcu.
6. Na dôkaz toho, že zmluvné strany si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu
a bez výhrad s ním súhlasia, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý
a zrozumiteľný a že ich zmluvná sloboda nebola obmedzená, ju oprávnení
zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.
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V Bardejove, dňa 11. 4. 2022

V Bardejove, dňa 11. 4. 2022

Za Darcu:
Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

Za Obdarovaného:
Mesto Bardejov

...................................
Ing. Vladimír Zoľák
konateľ spoločnosti

........................................
MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta
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Príloha č. 1 k zmluve D 2022 - 03
Poradové
číslo
1
2

Tovar
Elektrocentrála HERON benzínová 230 V
Motorový olej 10w-30 pre centrály

Množstvo
1
2

Cena
Eur
1 290,21,84
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