Darovacia zmluva
Uztvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znaní a v súlade s § 32
zákona č. 34/2002 Z.z. medzi týmito zmluvnými stranami:
Darca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo registrácie:
V zastúpení:

Nadácia Ekopolis
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
00631736
2021108661
203/Na-96/89
Ing. Peter Medveď, správca nadácie

a
Obdarovaný:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:
číslo účtu:

Obec Nová Bystrica
Obecný úrad, 023 05, Nová Bystrica 657
00314145
2020553150
Jozef Balačin
SK95 5600 0000 0077 0012 6001

I.
Predmet daru
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru vo výške 300,- Eur (tristo eur) ktorý je
súčasťou ceny za umiestnenie na 2. mieste v ankete Strom roka 2018 pre lipu malolistú
v lokalite U Novosadov bývalej obce Riečnica. Prostriedky sú určené najmä na úpravu
okolia stromu, odborné ošetrenie stromu a jeho propagáciu a výsadbu alebo
zveľaďovanie zelene v tejto lokalite.
2. Dar je financovaný z prostriedkov Nadácie Slovenskej sporiteľne v zmysle Zmluvy
o poskytnutí daru č. NA-009-2018..
II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Finančný dar v zmysle bodu I. tejto zmluvy vyplatí Darca prevodom na účet
Obdarovaného uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 5 dní po jej podpise oboma zmluvnými
stranami.
2. Obdarovaný vyhlasuje, že finančný dar prijíma a zaväzuje sa ho použiť v celom rozsahu
výhradne na účel uvedený v článku I. tejto zmluvy.
3. Obdarovaný sa zaväzuje, že Darcovi preukáže účel využitia daru vrátane použitia
poskytnutých finančných prostriedkov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy Darcu.
4. Nedodržanie účelu použitia finančného daru podľa článku I. tejto zmluvy alebo
nepredloženie podkladov k preukázaniu využitia daru Obdarovaným sa považuje za
správanie, ktorým Obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy. Takéto porušenie dobrých
mravov zakladá právo Darcu požadovať od Obdarovaného vrátenie celého poskytnutého
daru a povinnosť Obdarovaného tento finančný dar vrátiť Darcovi a to v lehote 15 dní od
vzniku takéhoto porušenia.
III.
Všeobecné informácie

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a zákona o nadáciách v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho
ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich
zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre
obdarovaného.
V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2018

V Novej Bystrici, dňa 26.11.2018

...........................................
za Darcu
Ing. Peter Medveď
Správca nadácie

.......................................................
za Obdarovaného

