Darovacia zmluva
uzavretá podľa § 628 a nasl. OZ v platnom znení
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Obchodný register
za ktorú koná

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
31 318 916
2020411074
SK2020411074
OTP Banka Slovensko, a.s.
SK40 5200 0000 0000 0824 8895
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B
Ing. Zita Zemková, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka
Dr. Sándor Patyi, člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky

ďalej len „Darca“
a
Názov
Sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu v tvare IBAN
za ktorého koná
ďalej len „Obdarovaný“

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
00316075
2021115052
OTP Banka Slovensko, a. s.
SK95 5200 0000 0000 0817 4961
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Článok I. - Úvodné ustanovenia
1.
Pre účely tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných definíciách :
Dar
plnenie Darcu podľa čl. II. bod 1. tejto Zmluvy
OZ
zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
Zmluva
táto Darovacia zmluva
Zmluvné strany
Darca a Obdarovaný
2.
Názvy častí, článkov a príloh Zmluvy sa uvádzajú len pre účely orientácie, pričom
nemajú interpretačný význam.
3.
“EUR”, „€“ a “euro” znamená zákonnú menu Európskej menovej únie.
4.
Pokiaľ Zmluva odkazuje na zákony alebo iné právne predpisy, tieto odkazy budú
interpretované ako odkazy na zákony a všeobecne záväzné právne predpisy v platnom a
účinnom znení, vrátane zákonov a právnych predpisov, ktoré rušia a nahrádzajú zákony
alebo iné právne predpisy, na ktoré táto Zmluva odkazuje.
v

Článok II. - Predmet Zmluvy
1. Darca bezplatne prenecháva Obdarovanému finančnú sumu 150 EUR
2. Obdarovaný Dar prijíma bez výhrad.
3. Dar je poskytovaný za účelom podpory podujatia Dni mesta Fiľakovo - oslavy 770.
výročia prvej písomnej zmienky o meste Fiľkovo a XXVI. Palócke dni.

4. Darca poukáže Dar Obdarovanému na č. účtu SK95 5200 0000 0000 0817 4961 do 14 dní
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
5. Darca vyhlasuje, že Dar nemá právne a faktické vady, ktoré by bránili jeho riadnemu
užívaniu, Dar je v jeho výlučnom vlastníctve, je oprávnený s Darom nakladať, Dar nie je
predmetom súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného ani trestného
konania, nie je zaťažený právami tretích osôb.
v

Článok III. - Vrátenie daru
1.
Obdarovaný je povinný vrátiť Darcovi Dar, ak Obdarovaný použil Dar v rozpore
s účelom uvedeným v tejto Zmluve.
2.
Obdarovaný je povinný vrátiť dar do 30 dní od doručenia písomnej výzvy Darcu na
vrátenie Daru.
Článok IV. - Doručovanie
1.
Všetky písomnosti zasiela odosielajúca zmluvná strana prijímajúcej zmluvnej strane na
adresu uvedenú v Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca zmluvná strana písomne
oznámila odosielajúcej zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je
možné vykonať osobne, prostredníctvom poštového podniku, alebo kuriéra.
2.
Písomnosti určené zmluvným stranám sa doručujú zamestnancom oprávneným za
zmluvné strany písomnosti prijímať, alebo sa doručuje písomnosť určená do vlastných
rúk osobe, alebo orgánu oprávnenému za zmluvnú stranu konať, ostatné písomnosti sa
doručujú ktorémukoľvek zamestnancovi zmluvnej strany, ktorý ich prijme.
3.
Prijímajúcej zmluvnej strane možno doručiť písomnosť kdekoľvek bude zastihnutá.
4.
Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená
z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle
pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote,
považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia i keď sa adresát o
uložení písomnosti nedozvedel.
5.
V prípade, ak nemožno písomnosť doručiť z dôvodu, že adresát na adrese, uvedenej v
zmysle bodu 1. tohto článku nebýva alebo nesídli, považuje sa za deň doručenia
písomnosti deň, keď poštový podnik, alebo kuriér vráti písomnosť odosielajúcej
zmluvnej strane, alebo deň, keď zmluvná strana osobne neúspešne vykonala
doručovanie, aj keď sa adresát o doručení písomnosti nedozvedel.
6.
V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia
prijatia.
Článok V. - Záverečné ustanovenia
1.
Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky; kolízne normy sa nepoužijú.
2.
Zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza akékoľvek prípadné
predchádzajúce ústne a písomné dohovory týkajúce sa predmetu Zmluvy.
3.
V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatné, alebo
nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, táto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť
neovplyvní ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.
4.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými Zmluvnými
stranami.
5.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. Darca je povinný bez
zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy zabezpečiť zverejnenie tejto zmluvy
podľa § 5a zákona o slobode informácií. Zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

6.
7.
8.

Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 pre Darcu a 2 pre Obdarovaného.
Zmluva j e vyhotovená v slovenskom jazyku.
Zmluvné strany túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že
Zmluvu podpisujú slobodne, vážne, bez nátlaku a nie sú im známe okolnosti, ktoré by ju
robili neplatnou. Na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených za ne konať.

V Bratislave dňa....... ľ..ľ!!?.’..?(M!Í.

V .................dňa

Za Darcu

Za Obdarovaného

Ing. Zita Zemková, >redsedníčka
predstavenstva a gen jrálna riaditeľka
OTP Banka Slovensl o, a.s.

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta Fiľakovo

Dr. Sándor Patyi, člen predstavenstva
a zástupca GR pre divíziu Business
OTP Banka Slovensko, a.s.

