ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO DARU
uzatvorená podľa § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva”)

A. ZMLUVNÉ STRANY
Číslo zmluvy darcu:
uzavretá medzi:
Meno a priezvisko:
Bytom:
Banka:
Číslo účtu IBAN:
(„Darca”)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu IBAN:

Mestská časť Košice - Krásna
Ul. Opátska 18, 040 18, Košice - Krásna
00691020
2021186860
Prima banka Slovensko, a.s.
SK06 5600 0000 0004 0279 5002

V mene spoločnosti
koná:
(„Obdarovaný”)

JUDr. Marek Kažimír, starosta

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany” alebo osobitne „Zmluvná strana”)

B. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie finančného daru v hodnote
....................,-- EUR, slovom ...................................., ktorý darca bez reciprocity
prenecháva /poukazuje/ obdarovanému a obdarovaný finančný dar použije na
rekonštrukciu Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, ( číslo podľa
ÚZPF 11290/1).
Obdarovaný finančný dar s vďakou prijíma.

C. INÉ DOHOVORY
Obdarovaný darcovi sa zaväzuje, že s darom bude disponovať tak, aby
nepoškodil dobré meno darcu, pravidlá slušnosti v rámci občiansko-právnych vzťahov

1

a zásady hospodárnosti jeho použitia. Darca sa zaväzuje nevymáhať dar späť, ak
obdarovaný nebude konať nad rámec zmluvných dispozícií.
Obdarovaný sa zaväzuje po rekonštrukcii Kamenného náhrobníka baróna
Jozefa I. Meška, ( číslo podľa ÚZPF 11290/1), najneskôr do 31.05.2018,
umiestniť do časovej kapsule od Darcu písomný odkaz pre ďalšie generácie,
v maximálnej veľkosti formátu A4 za podmienky, že Darca daruje obdarovanému
finančný dar vo výške najmenej 10,- EUR, slovom desať EUR.
Časová kapsula bude zhotovená zo žuly a bude umiestnená v blízkosti
Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, ( číslo podľa ÚZPF
11290/1).
Časová kapsula bude uzatvorená na obdobie päťdesiatich rokov a budú v nej
uložené základné dokumenty o rekonštrukcii kaštieľa a kamenného náhrobníka.
1.1

Zmeny a dodatky
Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na
základe dohody obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a
očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami
oboch Zmluvných strán.

1.2

Oznámenia a komunikácia
Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi Zmluvnými stranami podľa
tejto Zmluvy sa uskutočňuje písomne, a to doporučene, expresnou
kuriérskou službou, faxom alebo e-mailom a považujú sa za riadne
doručené ich doručením príslušnej Zmluvne strane; v prípade oznámenia
faxom alebo e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi faxu
alebo príjemcovi e-mailu, a to na adresy, ktoré Zmluvné strany uviedli
v záhlaví tejto Zmluvy.

1.3

Nadpisy
Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Zmluvy sú len informatívne. Nie sú
súčasťou tejto Zmluvy a neovplyvňujú jej výklad.

1.4

Prejav vôle
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto Zmluvy súhlasia, a že
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú prostredníctvom
svojich oprávnených zástupcov, ktorí Zmluvu podpísali.

1.5

Rozhodujúce právo
Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy
Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú
výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
slovenského právneho poriadku.
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1.6

Účinnosť
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke
Mestskej časti Košice – Krásna.

1.7

Právne predpisy

Právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi dojednaniami Zmluvných
strán.
1.8 Vyhotovenia
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá Zmluvná
strana dostane dve vyhotovenia.

V Košiciach, dňa ________ 2017

V Košiciach, dňa _______2017

V mene a za Darcu:

V mene a za Obdarovaného:

JUDr. Marek Kažimír, starosta
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