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DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa  ust. §628 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964Zb. ,

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zmluva“),  medzi týmito zmluvnými stranami:

Darca:
JOZEF LAZOR
053 61 Spišské Vlachy
IČO :
DIČ :
číslo účtu :
(ďalej v texte zmluvy ,,Darca“)

a

Obdarovaný:
Mesto Spišské Vlachy
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
IČO : 00329657
DIČ : 2021331543
číslo účtu : 3440023015/5600
konajúci : Ľubomírom Fifikom, primátorom
(ďalej v texte zmluvy ,,Obdarovaný“).

Darca a Obdarovaný (ďalej len ,,Zmluvné strany“) uzatvárajú túto

Darovaciu zmluvu

Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Darca, Jozef Lazor, bytom Fabiniho 1, 053 61 Spišské Vlachy.

2. Darca vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony, oprávnený s predmetom zmluvy
nakladať slobodne a vážne uzatvára tuto zmluvu. Obdarovaný prehlasuje, že ma plnú
spôsobilosť na právne úkony slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.

Článok II.- Predmet zmluvy

1. Predmetom daru je peňažný dar vo výške 4.301,- EUR (štyritisíctristojeden eur), použitie
ktorého je účelovo viazane na financovanie výtvarnej časti ,,Pamätníka mons. Tondru-
Spišské Vlachy“.

2. Obdarovaný vyhlasuje, že peňažný dar špecifikovaný vyššie v bode 1 s vďakou prijíma
a zaväzuje sa predmet tejto darovacej zmluvy využiť na účel uvedený v tejto zmluve.

3. Darca prevedie obdarovanému finančný dar vo výške 4.301,- EUR po podpísaní tejto
darovacej zmluvy na jeho účet uvedený v zmluve.
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Článok III. – Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy strán sú dostatočné zrozumiteľné a určité,
ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej
forme, zmluva neodporuje zákonu, ani ho neobchádza a ani sa neprieči dobrým mravom.

2. Zmluva je uzatvorená v súlade s §5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa § 47a zák. č. 40/1964 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Spišské Vlachy.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tato zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú
a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok. Zmluvne strany
vyhlasujú, že si tuto zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto
zmluvu vlastnoručne podpisujú.

4. Tato zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo
veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Dodatky a zmeny tejto zmluvy je možne robiť len v písomnej forme.

6. Tato zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý z nich s platnosťou originálu,
pričom po jednom rovnopise zmluvy obdrží každý účastník zmluvy po jej podpísaní.

V Spišských Vlachoch, dňa 28.07.2016 V Spišských Vlachoch, dňa 28.07.2016

Za darcu Za Obdarovaného Mesto Spišské Vlachy
signed signed

Jozef Lazor Ľubomír Fifik, primátor mesta


