Darovacia zmluva č. 4/2021
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi
týmito zmluvnými stranami:

Darca:

Meno a priezvisko:
Rod. priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Štátna príslušnosť:

Ján Voľanský
Voľanský
18.05.1974
740518/9638
Soľ 177, 094 35 Soľ
Slovenskej republiky
/ďalej len “darca“/

a
Obdarovaný:

Názov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
So sídlom:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Obec Soľ
00332861
2020630513
nie je platcom DPH
Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ
Ing. Jozef Berta, starosta obce
VÚB banka, pobočka Vranov nad Topľou
SK 02 0200 0000 0000 2242 5632
/ďalej len “obdarovaný“/
/darca a obdarovaný spolu ako „zmluvné strany“/
/ďalej len „zmluva“/
Článok I.
Predmet zmluvy a predmet darovania

1.

Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných práv a povinností medzi darcom
a obdarovaným počas záväzku darcu prenechať bezodplatne obdarovanému finančný
dar v hodnote 2 000,- € (slovom dvetisíc eur) na jednej strane a na druhej strane záväzok
obdarovaného použiť dar na realizáciu aktivity – „Nákup motorového vozidla pre
Dobrovoľný hasičský zbor obce Soľ“
Druh vozidla: nákladné
Značka vozidla: MITSUBISHI L200
VIN: MMCJNKB40CD015896
Dostupnosť vozidla: AUTOBAZÁR AMAX, Hviezdoslavova 40, Zlaté Moravce

2.

Dar je účelovo viazaný len na realizáciu aktivity podľa ods. 1 tohto článku.
Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Darca poskytne dar obdarovanému v hotovosti pri podpise tejto zmluvy, čo obdarovaný
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje.
2. Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použije spôsobom a podľa podmienok, ktoré sú
zadefinované v Článku I tejto zmluvy.

3. Obdarovaný je povinný na požiadanie darcu preukázať použitie daru na účel stanovený
v Článku I ods. 1 tejto zmluvy, a to poskytnutím fotokópií dokladov preukazujúcich
použitie daru.
4. Darca sa zaväzuje, že po zrealizovaní aktivity uvedenej v Článku I ods. 1 tejto zmluvy,
vrátane všetkých právnych úkonov súvisiacich s jej realizáciou, symbolicky odovzdá
výsledok zrealizovanej aktivity – nákladné motorové vozidlo MITSUBISHI L200
Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Soľ na výkon jeho činnosti.
Článok III
Vrátenie daru
1. V prípade, že dar nebude použitý na účel uvedený v Článku I ods. 1 tejto zmluvy
a v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou, obdarovaný je povinný
bezodkladne vrátiť dar darcovi, a to najneskôr do 10 dní od požiadania darcu.
2. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný dopustí konania, ktoré
a) môže potenciálne ohroziť záujmy darcu,
b) bude znamenať použitie daru na účel iný ako je uvedený v tejto zmluve,
c) ak obdarovaný nepreukáže darcovi použitie daru na účel stanovený v tejto
zmluve.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa spravujú
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán. Zmeny
sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú
podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného v súlade
so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju
podpisujú.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich
zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
6. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden podpísaný
rovnopis.
7. Účastníci zmluvy súhlasia so spracovaním osobných údajov na účel súvisiaci
s uzatvorením tejto zmluvy a súvisiacim konaním v zmysle z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V Soli, dňa 03.05.2021
Obdarovaný:

Darca:

...................................................................
Ing. Jozef Berta
starosta obce

..................................................................
Ján Voľanský

