DAROVACIA ZMLUVA

Meno:
r.č.:
adresa:
(ďalej len „darca“)
a
MOST- HÍD
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava
IČO: 42171229
č.ú.: 292 4891 172/1100, vedený v Tatra banke, a.s.
zastúpená: Ing. Bélom Bugárom, predsedom strany
(ďalej ako „obdarovaný“)

uzatvárajú podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a
§§ 23 a 24 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach
nasledovnú

Darovaciu zmluvu

I.
1.1

Obdarovaný je politická strana zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a
politických hnutiach.

1.2

Predmetom zmluvy je darovanie peňažnej sumy ….................,- EUR na činnosti
politickej strany a na uskutočňovanie jej cieľov uvedených v jej Stanovách.

1.3

Darca daruje peňažnú sumu uvedenú v bode 1.2 tejto zmluvy obdarovanému a
obdarovaný s vďakou tento dar prijíma.
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2.1

2.2

II.
Darca darovanú peňažnú sumu uvedenú v bode 1.2 tejto zmluvy, prevedie na účet
obdarovaného vedeného v Tatra banke, a. s., č. ú. 292 4891 172/1100,
IBAN: SK86 1100 0000 0029 2489 1172 do troch dní od podpisu tejto zmluvy.
Obdarovaný vyhlasuje, že predmet daru, peňažnú sumu uvedenú v bode 1.2 tejto
zmluvy od darcu prevezme prípisom na svoj účet uvedený v článku II. bod 2.1,
a vo svojom účtovníctve dar riadne zaúčtuje.

3.1

III.
Obdarovaný prehlasuje, že predmet daru bude slúžiť na činnosti politickej strany
MOST – HÍD a na uskutočňovanie jej cieľov uvedených v jej Stanovách.

3.2

Darca prehlasuje, že za poskytnutie daru nebude požadovať od obdarovaného žiadnu
protihodnotu alebo protislužbu ani pri poskytnutí daru a ani v budúcnosti.

3.3

Zmluvné strany prehlasujú, že darcom poskytnutý dar nie je poskytnutý za žiadnu
hodnotu alebo službu poskytnutú obdarovaným darcovi pred prijatím daru podľa tejto
zmluvy.

3.4

Darca podpisom tejto zmluvy dáva svoj súhlas, aby ho obdarovaný viedol vo svojom
zozname darcov, ktorý bude sprístupnený aj verejnosti.

4.1

IV.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať. Zmluva
nadobúda právoplatnosť a účinnosť až overením podpisu darcu.

4.2

Obdarovaný berie na vedomie, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, pokiaľ by
sa obdarovaný správal k darcovi alebo k príslušníkom jeho rodiny tak, že by tým
hrubo porušil dobré mravy.

4.3

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch majúcich platnosť originálu
po jednom pre každú zmluvnú stranu.

4.4

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že ju
neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali,
súhlasia s jej obsahom a dikciou a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

V ......................................................2016

Darca

V ......................................................2016

Ing. Béla Bugár
predseda strany MOST - HÍD
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