Darovacia zmluva č. 4/2020
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
Darca:

Mgr. Peter Fiabáne
nar. 29.06.1963
trvale bytom Saleziánska 2618/1, 010 01 Žilina
(ďalej tiež len ako „darca")
a

Obdarovaný:

Nadácia Mesta Žilina
Námestie obetí komunizmu 3350/1
011 31 Žilina
IČO: 51133911
DIČ: 2120627575
v mene koná: Mgr. Jana Filipová, správca nadácie
Registrácia: register Ministerstva vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1167.
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK92 7500 0000 0040 2522 5335
(ďalej tiež len ako „obdarovaný")

Článok II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je úprava podmienok, vrátane práv a povinností zmluvných strán, za ktorých darca
bezplatne a dobrovoľne prenecháva predmet daru obdarovanému bez toho, že by mal na to právnu
povinnosť a obdarovaný dar prijíma na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti
s nimi.
Článok III.
Predmet daru
Darca prenecháva obdarovanému finančný dar vo výške 2 044,42 EUR (slovom dvetisícštyridsaťštyri
eur a štyridsaťdva eurocentov). Darca vloží finančný dar v hotovosti na bežný účet Obdarovaného.
Tento finančný dar je výťažkom dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta Žilina, ktorí ho
ponechali darcovi za účelom obdarovania obdarovaného.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
(1) Darca prenecháva obdarovanému dar špecifikovaný v Článku III. zmluvy dobrovoľne, bezplatne a
bezpodmienečne.
(2) Obdarovaný sa prijatím daru nezaväzuje darcovi poskytnúť materiálnu alebo nemateriálnu
protihodnotu, ani sa nezaväzuje ku konaniu v prospech darcu alebo iného subjektu,
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(3) Obdarovaný sa zaväzuje predmet daru použiť na pomoc zdravotne postihnutým, seniorom, chorým
a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú
rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky.
(4) Obdarovaný dar bez akýchkoľvek výhrad a podmienok prijíma.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
(2) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
(3) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa
rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné
doručenie príslušnej zmluvnej strane.
(4) Túto zmluvu je možné meniť len na základe obojstrannej písomnej dohody vyhotovenej vo forme
datovaného a číslovaného dodatku k zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.
(5) Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Darca
obdrží dve vyhotovenia zmluvy a obdarovaný dve vyhotovenia zmluvy.
(6) Zmluvné strany svojím podpisom záväzne vyhlasujú, že;
a) sa oboznámili s obsahom zmluvy a súhlasia s ním,
b) všetky údaje uvedené v tejto zmluve sú pravdivé,
c) ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zároveň žiadne ustanovenie tejto zmluvy
nepovažujú za neprimerané alebo priečiace sa dobrým mravom, resp. poctivému obchodnému
styku,
d) táto zmluva je ich slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle, je pre nich dostatočne
určitá, zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne
ktoréhokoľvek z účastníkov a bez nátlaku, za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok,
neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa 13.01.2020

V Žiline dňa 13.01.2020

Darca:

Obdarovaný:

....................................................
Mgr. Peter Fiabáne

....................................................
Mgr. Jana Filipová
správca nadácie
Nadácia Mesta Žilina
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