
Darovacia zmluva

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

ČU
Zmluvné strany

Obdarovaný:
Názov organizácie: Divadlo pri fontáne
Sídlo: Námestie osloboditel'ov 25, 071 01 Michalovce
Zastúpený: PhDr. Tomková Milada, riaditel'ka MsKS

IČO: 00186660
DIČ: 2020747894
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN:SK6056000000004231372002
( ďalej len "obdarovaný" )
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Mestské kultúrne stredisko
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Darca:
Meno a priezvisko: MUDr. Pavol Kuchta, MPH
Adresa: Dobrianskeho 31, 071 01 Michalovce

ČL. II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru v hodnote 100 EUR (slovom sto eur)
za účelom vydania brožúry o divadelných aktivitách.

2. Darca odovzdáva dar dobrovol'ne a bezplatne obdarovanému, ktorý tento dar prijíma.

ČL. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Darca odovzdá dar obdarovanému poukázaním peňažnej sumy na bankový účet
obdarovaného

2. Obdarovaný sa zaväzuje prijatý dar použiť len v súlade s účelom uvedeným v čl.II ods.1 tejto
zmluvy

3. Ak dar nebude použitý v súlade s účelom uvedeným v čl.II ods.1 tejto zmluvy, darca je
oprávnený odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie daru.

4. Darca je oprávnený kontrolovať, či dar je použitý ú používaný v súlade s účelom uvedeným
v čl.ll ods.l tejto zmluvy

5. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný k nemu správa v rozpore s dobrými
mravmi.

6. Obdarovaný sa zaväzuje v rámci svojej činnosti šíriť dobré meno a dobrú povesť (goodwill)
darcu. Obdarovaný je povinný vo svojich propagačných materiáloch, na propagačných
akciách, ktorých sa zúčastňuje a na dobre viditel'nom mieste vo svojom sídle uvádzať, že
MUDr. Pavol Kuchta.Mľ'H je sponzorom obdarovaného.



ČL. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zo zmluvných strán
3. Túto zmluvu je možné meniť a doplňat písomným dodatkom na základe vzájomného

súhlasu oboch zmluvných strán.
4. Na právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa vzťahuje Občiansky zákonník.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak

súhlasu s touto zmluvou ju dobrovoľne a slobodne podpisujú.

V Michalovciach 11.01.2017

za darcu: za obdarovaného:

----

MUDr. Pavol Kuchta, MPH
........./ .

~Dr. Tomková Milada------~
riaditeľka MsKS


