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Zmluvné strany

názov'.
sídlo:
právna forma:
lČo:
bankové spojenie:
IBAN:
registrácia:
(ďalej len ''Darca")

Zmluva o poskytnutí peňažnéńo daru č. Na_097_20ĺ8
(dhlej len,,zmluva")

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Tomášikova 48,832 73 Bratislava
nadácĺa
30 856 868
Slovenská sporiteľňa, a' s.
sK69 0900 0000 0051 3066 6612
Ministerstvo vnÚtra sR' č. 203/Na-2002l774, dňa29.11 2004

a

2.3

2.4

názov: Mesto Turzovka
sídlo: Stred 178, 02354 Tuzovka
Ito: 00314331
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
(ďalej len''obdarovaný'')

uzafuárajÚ podľa $ 628 a nasl. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov tÚto zmluvu o
poskytnutí peňaŽného daru :

článok !
Predmet zmluvy

'l.1 Predmetom Ęto zmluvy je poskytnutie peňaŽného daru vo výške 5 000'_ eur (slovom päťtisíc
eur), (ďalej |en ,,dať'), ktoý Darca poukáŽe v prospech vyššie uvedeného účtu obdarovaného
do 20 dní odo dňa Účinnosti tejto zmluvy. obdarovaný dar s vďakou prijíma.

1.2 Dar je účelovo viazaný ako príspevok obdarovanému na zachovanie kultúrnych hodnÔt
prostredníctvom projektu Pomník Tuzovčanov padlých na bojiskách vo vojnov'ých časoch,
ktoqý obdarovaný realizuje v roku 201B.

článor lt
Ďatšie práva a povinnostizmluvných strán

2.1 obdarovaný sa zaväzqe dar pouŽiť výluěne na Účel určený včlánku lbode 1.2 tejto zmluvy.
obdarovaný vyhlasuje, Že dodrŽi Účelovosť pouŽitia daru a trito preukáŽe hodnovernými
dokladmi Darcovi a v prípade, Že sa tak nestane, je si vedomý zákonnej povinnosti vrátiť dar
Darcovi.
Darca je oprávnený vykonat' u obdarovaného kontrolu v Účtovných ěi iných dokladoch
súvisiacich s darom, ěi bol dar obdarovaným pouŽitý vsúlade s bodom 1.2 Ęto zmluvy.
obdarovaný sa zaväzuje výkon takejto kontroly Darcovi vyššie uvedeným spÔsobom umoŽniť
a poskytnút'mu potrebnú súčinnosť
obdarovaný sazaväzu1e v lehote do 3ĺ. 10.2018 hodnoverným spÔsobom preukázať Darcovi
pouŽitie daru v súlade s bodom 1.2 tejto zmluvy.
V prĺpade, ak obdarovaný Darcovi hodnoverným spÔsobom v lehote dohodnutej v bode 2.3
tejto zmluvy nepreukáŽe Účelovosť pouŽitia daru alebo jeho Öasti, zaväzuje sa vrátit' dar alebo
jeho čast' Darcovi a to do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Darcu na vrátenie daru, a to
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2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

bezhotovostným prevodom na rieät oarcu uvedený v písomnej výzve. Ak sa obdarovanýdostane do omeškania s vrátením daru, D"r9." je oo něno oprávnený poŽadovať zaplatenieprávnymi predpismistanoveného Úroku z omeškańia z nevratenlj sumy.
P3"? je op-rávnený popísať spoluprácu s obdarovaným a tiez uviesť obdarovaného v rozsahujeho identifikačných Ú9"jgy alebo'loga obdarovanénó, prĺpáJne odkaz na internetovÚ stránkuobdarovaného v materiáloch o Dařcovi alebo mateŕĺáloär' Darcu o poskytnutí darov a nainternetovej stránke Darcu, prĺčom obdarovaný s tým sÚhĺasĺ. oooaroüany'súńiasi s pouŽitĺmmateriálov, najmä fotografií, ktoré poskytńe 

-Darcovi 
na internetovej stiánre Darcu

a v materiáloch o Daĺcovi a sÚčasne vyhlasuje, Že 
'tieto 

materiály získal u.únoá ió zaroňom
a je ich oprávnený Darcovi poskytnÚt' za uúedeným Účelom zveĘnenia, pričom zodpovedáDarcovi za škodu alebo ujmu v prípade, ak sa ukáŽe ieńo uyr'la."ni" póoŕ" ióńto bodu akonepravdivé.
Ak-o-bdarovaný nepouŽl1e dar priamo na. Účely 9yedené podl'a bodü í.2 tejto zmluvy, alepeňaŽné prostriedky z daru 

-ďaĺej 
daruje inej osobe (ďalej len ,,tretia osoba"), ie päviňli zmluvneainými spÔsobmi zabezpečiť, aby trbtia ósoba pôuzilá taräio peňaŽné'piostrieoLy vsúlades účelom podľa bodu 1.2 Ęto zmluvy a ďalej jä povinný zábe.zpečit' dokladovani" 

-ň;ti;
peňaŽných prostriedkov zdaru Darcovi tar,- äný ztycnto oóŕlaaov uyplýu"o oodrŽanieúčelovosti peňaŽných prostriedkov podľa zmluvy aaby 'bola 

dodrŽana lenóiá'póoľa'ooou z.stejto zmluvy. Ak obdarovaný nepouŽije dar pll.ľo póo1a p'é; vety tohto bodu, je povinný vzmluve s treťou osobou okrem účelovosti pouŽtia upravit' { t.i'słutôenosť, Že .'iůuv s tret,ouosobou a doklady poskytnuté tret'ou osobou obdarovanému budÚ predloŽené Darcovi podľatejto zmluvy a z tohto dôvodu a za týmto účelom sÚ tieto dokumenty uýlue"nđ z reżimu
obchodného 

-tajomstva 
alebo povinnosÍi mlčanlivosti vo vzťahu medzi o'ooaíovańyim a treťouosobou. Ak obdarovaný nepouŽije dar priamo na účely uvedené podl'a bodu l z ťąio zmluvy,ale peňaŽné proshiedky. z daru ďalej daruje hetej osobe, zodpovedá Darcovĺ za dodrźanie účeĺupodľa bodu 12 tejto zmluvy a za riaáňe a'včasné ooxladovańie üčelovosti pouŽĺtia o"ru iär, 

"rokeby dar pouŽilsám.

článok lll
Záverećné ustanovenia

3.4

Ak.nie je ďalej uvedené inak, zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obĺdvomizmluvnými stranami.

1| l" obdarovaný o'o-vi1no.u.osobou podľa zákona Ö,.211t2ooo Z.z' oslobodnom prístupe
k informáciám (na Účely tohto bodu ďalej len ,,povinná_ osoba") a zmluvá ;e povinnezverejňovanou zmluvou, zmluva nadobúda plátnost'dńom podpisu zmluvy po'Ěonoü zmluvnoustranou a úÖinnost' si. zmluvné- s-tręny dollodli podi'a $ łza'ods' 2 občianskeho zákonníkanasledovne: Zmluva je úćinná deň nasledujúöi po oii oórueenia pĺsóńnéňô-powraenia
o zveĘnení zmluvy v platnom znení Darcovi, ktoré bude vyhotovené p"đi; lohto bodua v sÚlade s právnymĺ predpismi povinnou osobou alebo Úradom vlaoy slovensrej repuoliky prizmluvách zYerejnených v Centrálnom registri zmlúv.(na úÖely tohto boáu aalěi Ěn ],pótvrdenie,,).V potvrdení vyhotovenom povinnou ósobou okrem iaentŕiraci" uv"i"iit"ľä-potvroenia
a dátumu vyhotovenia potvrdenia bude u-vę!en-é, kde a kedy-uola zníluv" 

'u"i"in"n 
á, a akbola zveĘnená viaceými spôsobmi podľa $ 4za oĹěĺansterlđiaronníkä, ouoe priläonotlivých

spÔsoboch zverejnenia uvedený dátum zvérejnenia. Zmluvné strany ."'đońoofi, źé povlnnaosoba zveĘní zmluvu v lehote do ĺ5 dní o-do dňa podpisu zmluvy poslednorrzmtuvnou
stranou a v lehote do 5 dní od zveĘnenia zmtuvy'poüinná osobä preukázateľne doruěípotvrdenie Darcovi na e-maitovú adiesu: masrova.pavla@slsp.sr. V prĺpáoé, ät povinnaosoba nedoručí Darcovi potvrdenie vsÚlade stýmto'nodoň alebo ak'zmluvu nezveĘní,zmluva nenadobudne účinnost'a zmluvné strany nie sú zmluvou viazané. v prĺ|áoé, ak povinnáosoba nezverejní zmluvu do troch mesĺacov boo ana platnosti zmluvy $laiĺ, że' Ř uzavretĺuzmluvy nedošlo.
Zmluvné shany sÚ povinné navzájom sa bezodkladne informovat' o všetkých skutočnostiach,ktoré by mohli mat' za následok ohrozenie plnenia preońátu tejto zmluvy a śiáńoviť oalsĺpostup.
Akékoľvek oznámenia sÚvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené pÍsomne a doručenéprostredníctvom e-mailu Darcovi na e-mailovÚ adresu maskoía.pavla@sisp.sk, alebo zaslanépoštou na adresu sídla Darcu.
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Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nĺe sÚ upravené touto zmluvou sa spravujú
ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpĺsmĺ platnými v Slovenskej
republike.
V prípade, Že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane nepĺatným, zostáva platnost'
ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácĺa, zmluvné strany sa dohodnú na
rieŠenĺ, ktoré zachová kontext a ÚČel daného ustanovenia.
Zmluvu je moŽné menit' a oopínat' len formou postupne číslovaných písomných dodatkov,
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je dohodnuté inak.
Zmluva je vyhotovená v šýroch rovnopisoch, po dvoch vyhotovenĺach pre kaŽdÚ zmluvnÚ
stranu.

V Bratislave , an^ ../-(: 6 ,,z() ĺ{ 4ŕ1 /' : .4 1
V Tuzovke, ana .......'''..'...:.:...' ĺ
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3.8

Darca:

Nadácia Slovenskej sporiteľne

obdarovaný:

Mesto Turzovka
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lng' Dbnĺca Lacová
správkyňa nadácie
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