DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa Občianskeho zákonníka § 628, § 629 a § 630
Darca:
Adresa trv. pobytu:
Dátum nar.:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len“Darca“)
a
Obdarovaný:
Adresa trv. pobytu:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „Obdarovaný“)

PhDr. Jozef Košický
Tomášikova 2465/59, 05801 Poprad
07.03.1981
Slovesnká sporiteľňa, a.s., Poprad
SK1209000000005148377413
GIBASKBX

Článok 1
Predmet zmluvy
1.

2.

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru určeného na podporu činnosti
Obdarovaného, ktorú vyvíja ako kandidát na primátora mesta Poprad a kandidát na
poslanca do Mestského zastupiteľstva mesta Poprad vo voľbách do orgánov samosprávy
obcí v roku 2018.
Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že s výnimkou uvedeného všeobecného účelu je
finančný dar podľa tejto zmluvy poskytnutý ako bezpodmienečný a nie je priamo ani
nepriamo spojený s akýmikoľvek požiadavkami Darcu ani nesúvisí so žiadnou výhodou,
službou alebo plnením či očakávaním alebo prísľubom výhody, služby alebo plnenia
Darcovi alebo tretej osobe.
Článok 2
Výška daru

1.
2.

Darca daruje finančný dar vo výške ............... €, slovom ................................ eur.
Obdarovaný tento finančný dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa, že dar využije na účel
uvedený v článku 1 bode 1 tejto zmluvy.
Článok 3
Záverečné ustanovenia

1.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Obdarovaný je kedykoľvek oprávnený na základe
vlastného uváženia vrátiť dar alebo jeho časť Darcovi.
Darca vyhlasuje, že akékoľvek peňažné plnenie, ktoré na základe tejto zmluvy poskytne
Obdarovanému pochádza z jeho majetku, nemá nezákonný pôvod a nepochádza z

3.
4.
5.

6.
7.

trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti.
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť len formou písomného dodatku
k zmluve po vzájomnej dohode.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
Darca a jedno vyhotovenie obdrží Obdarovaný.
Podpisom tejto zmluvy zároveň Darca vydáva súhlas Obdarovanému so spracovaním
jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskrších predpisov a súhlas so zverejnením jeho
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko a výška finančného
daru na webovom sídle obdarovaného. Darca má právo tento súhlas písomne
kedykoľvek odvolať.
Účastníci zmluvy prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy zoznámili, rozumejú jej obsahu
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Poprade, DD. MM. 2018

..................................
darca

...................................
obdarovaný

