DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Názov:
Spolok nezávislých donorov
Právna forma:
Občianske združenie
Sídlo:
Hubeného 17, 831 53 Bratislava-Rača, Slovenská republika
IČO:
42 267 005
Registrácia:
VVS/1-900/90-40590
konajúci prostredníctvom:
Vladimír Grác, predseda
(ďalej len „Darca“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
Mesto Svit
Zastúpené:
Ing. Dáša Vojsovičová, primátor mesta
Zodpovedná osoba:
Mgr. Daniela Šipošová, vedúca mestskej knižnice
Právna forma:
právnická osoba
Sídlo:
Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit, Slovenská republika
IČO:
00 326 607
DIČ:
2021212754
(ďalej len „Obdarovaný“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Darca a Obdarovaný ďalej len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“ v príslušnom
gramatickom tvare)
PREAMBULA
A. Darca je občianske združenie, ktorého cieľom je vyvíjať činnosť smerujúcu k zachovaniu
kultúrnych hodnôt, a to najmä vytváraním podmienok pre rozvoj a propagáciu kultúry a umenia a
podporovaním výkonných umelcov, kultúrnych podujatí, umeleckých podujatí a iných kultúrnych
aktivít vo všetkých oblastiach.
B. Darca je, resp. bol registrovaný v registri oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného
podielu zaplatenej dane z príjmu.
C. Darca má záujem prispieť k naplňovaniu cieľov občianskeho združenia, ktoré sú uvedené
v písmene A, aj tým, že poskytuje dary z príspevkov, ktoré Darca zhromaždil, a to v prospech tých
subjektov, ktorých činnosť spočíva v rozvoji alebo v zachovávaní kultúrnych hodnôt.
D. Obdarovaný je subjektom, ktorého činnosť spočíva aj v rozvoji alebo v zachovaní kultúrnych
hodnôt, a to najmä tým, že Obdarovaný je zriaďovateľom Mestskej knižnice Svit, ktorá je
univerzálnou verejnou knižnicou zabezpečujúcou slobodný prístup k informáciám z vlastných
a externých zdrojov; okrem uvedeného Mestská knižnica Svit poskytuje aj základné a špeciálne
knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia.
S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka
dohodli podľa § 628 Občianskeho zákonníka na tejto Darovacej zmluve (ďalej len „Zmluva“
v príslušnom gramatickom tvare):
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ČLÁNOK I
PREDMET ZMLUVY
1.1

Predmetom tejto Zmluvy je bezplatné prenechanie sumy 500 EUR (slovom päťsto euro) (ďalej
len „Dar“ v príslušnom gramatickom tvare) pre Mestskú knižnicu Svit, za účelom použitia
Daru Obdarovaným na účely rozvíjania a/alebo zachovania kultúrnych hodnôt
prostredníctvom Mestskej knižnice Svit, ktorej zriaďovateľom je Obdarovaný a ktorej
postavenie bližšie upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu vo Svite.

1.2

Darca sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť Obdarovanému Dar najneskôr do 31. decembra
2019 a Obdarovaný Dar (prísľub poskytnutia Daru) prijíma. Obdarovaný sa súčasne zaväzuje,
že Dar použije výlučne len pre účely a potreby Mestskej knižnice Svit.

1.3

Dar sa považuje podľa tejto Zmluvy za poskytnutý dňom poukázania finančných prostriedkov
určených podľa bodu 1.1. tejto Zmluvy na účet Obdarovaného vedený vo VÚB a. s. Poprad,
číslo účtu: SK60 0200 0000 0000 2472 7562. Obdarovaný vyhlasuje a zaručuje sa, že bankový
účet uvedený v predchádzajúcej vete, je zriadený príslušnou bankou v jeho prospech ako
klienta banky.
ČLÁNOK II
PREUKÁZANIE POUŽITIA DARU

2.1

Obdarovaný berie na vedomie, že Dar alebo jeho časť tvoria finančné prostriedky, ktoré Darca
získal ako právnická osoba oprávnená na prijímanie 2%-ného podielu zo zaplatenej dane
z príjmov. Obdarovaný sa preto zaväzuje, že Dar nepoužije na iný ako na stanovený účel
(Preambula a body 1.1 a 1.2 tejto Zmluvy).

2.2

Obdarovaný je povinný preukázať na základe písomnej žiadosti Darcu použitie Daru na
stanovený účel (Preambula a body 1.1 a 1.2 tejto Zmluvy), a to najneskôr do 10 pracovných
dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Darcu. Za preukázanie použitia Daru na dohodnutý
účel uvedený v tejto Zmluve sa považuje predloženie takých dokladov zo strany
Obdarovaného, z ktorých bude vyplývať splnenie povinnosti Darcu použiť Dar na dohodnutý
účel, resp. v súlade so stanoveným účelom (Preambula a body 1.1 a 1.2 tejto Zmluvy).

2.3

Darca je oprávnený vykonať vhodným spôsobom kontrolu použitia Daru na stanovený účel;
Obdarovaný je povinný poskytnúť Darcovi za týmto účelom bezodkladne a bezodplatne
požadovanú súčinnosť.

2.4

V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností uvedených v bodoch 2.1 až 2.3 je Obdarovaný
povinný na základe písomnej výzvy Darcu vrátiť Darcovi Dar, a to najneskôr do 5 (päť)
kalendárnych dní odo dňa doručenia takejto výzvy bezhotovostným prevodom na bankový
účet Darcu, z ktorého bol poukázaný Dar; Obdarovaný je povinný vrátiť Dar na svoje náklady
a nebezpečenstvo.

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.

2.6

V prípade použitia Daru na iný ako stanovený účel a/alebo v prípade nepreukázania použitia
Daru na stanovený účel nemá Obdarovaný nárok na poskytnutie akéhokoľvek iného daru zo
strany Darcu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Darca sa touto Zmluvou nezaväzuje
k poskytnutiu iného daru, ako je Dar vymedzený touto Zmluvou.
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ČLÁNOK III
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Ak sa podľa
osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu vyžaduje zverejnenie tejto Zmluvy, ako
podmienka nadobudnutia jej účinnosti, nadobúda táto Zmluva účinnosť až dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovom sídle Obdarovaného.

3.2

V tejto Zmluve je zahrnutá celá dohoda medzi Darcom 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 Darcom.

3.4

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.

3.5

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. Na túto Zmluva sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky.

3.6

Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Darca obdrží jeden rovnopis, Obdarovaný
dva rovnopisy.

3.7

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

3.8

Obdarovaný súhlasí, aby Darca informoval o poskytnutí Daru akýmkoľvek vhodným
spôsobom, a to najmä, ale nielen, slúžiacim na prezentáciu Darcu a jeho činnosti a za týmto
účelom mu poskytne akúkoľvek súčinnosť.

3.9

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné, platné a
vymožiteľné podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných všeobecne záväzných právnych
predpisov nevymožiteľné, neúčinné alebo neplatné, bude nevymožiteľné, neúčinné alebo
neplatné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti, neúčinnosti alebo neplatnosti a ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej vymožiteľné, účinné a platné v plnom rozsahu.
V prípade takejto nevymožiteľnosti, neúčinnosti 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, neúčinnosti alebo
neplatnosti.

3.10

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.

Za Darcu
Vo Svite, dňa 30. decembra 2019

Za Obdarovaného
Vo Svite, dňa 30. decembra 2019

________________________________
Vladimír Grác, predseda

___________________________________
Ing. Dáša Vojsovičová, primátor mesta Svit
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