DAROVACIA ZMLUVA
C. . ) ] C'f / .2 ,)JA.)
uzavretá podľa ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
ČI. I. Zmluvné strany

Darca:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina
Mgr. Peter Fiabáne, primátor
00321796
SK37 5600 0000 0003 3035 3001
(ďalej ako „darca")

a

Obdarovaný:
Zastúpený:
IČO:

Bankové spojenie:

Nadácia Mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina Mgr.
Mgr. Jana Filipová, správca nadácie
51133911
v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR, reg. č. 203/Na2002/1167
SK92 7500 0000 0040 2522 5335
(ďalej ako „obdarovaný")
ČI. 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.

ČI. III. Predmet daru
Darca prenecháva obdarovanému dar, ktorým sú počítače
• HP Prodesk 400 G 1 MT
• HP Prodesk 400 G 1 MT
• HP Prodesk 400 G2 MT
• HP Prodesk 280 G 1 MT
• HP Prodesk 280 G 1 MT
monitory:
• HP L1706
• Samsung Syncmaster 943
• Philips 190S
• HP L1940T
• HP L1940T
a klávesnice a myši.
ČI. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Darca prenecháva obdarovanému dar, špecifikovaný v ČI. III. zmluvy dobrovoľne,
bezplatne a bezpodmienečne.
2. Obdarovaný sa prijatím daru nezaväzuje darcovi poskytnúť materiálnu alebo nemateriálnu
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protihodnotu, ani sa nezaväzuje ku konaniu v prospech darcu alebo iného subjektu.
3. Obdarovaný sa zaväzuje predmet daru použiť výhradne v súlade s predmetom svoJeJ
činnosti.

4. Obdarovaný dar bez akýchkoľvek výhrad a podmienok prijíma.

ČI. V. Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Platnosť

zmluvy nastáva dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa§ 47a Občianskeho zákonníka.
Zmeniť, alebo doplniť zmluvu je možné len v písomnej forme, na základe súhlasne
prejavenej vôle zmluvných strán, a to formou dodatkov k zmluve, ktoré musia byť
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. K návrhu dodatkov sa
zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej
zmluvnej strane.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré v zmluve nie sú výslovne upravené, riadia sa
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu, s ktorým sa dôsledne oboznámili
porozumeli, na znak čoho ju v dvoch vyhotoveniach podpisujú.
Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými
zákonmi.
Zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, pričom jeden exemplár obdrží obdarovaný
a 2 exempláre darca.

V Žiline, dňa 30.10.2020

Za darcu

v..

v
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V Zilme, dna ....... .-..... ;~ ..... 2020

)

Za obdarovaného
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