
Zmluvné strany: 

Darca: 

sídlo: 

zastúpená: 

IČO: 

Obdarovaný: 

sídlo: 

zastúpená: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

DAROVACIA ZMLUVA 

Rotary Klub 

Trenčín 

Chmelík Peter 

37913808 

a 

Mesto Trenčín 

Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta 

00312037 

Dexia banka, a.s. , Č. Ú. 0600536001 /5600 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Darca daruje obdarovanému finančný dar v sume 1500 ,- € (slovom: 
jedentisípäťsto eur), a to bezhotovostným prevodom na účet obdarovaného. 
Darca sa zaväzuje poskytnúť uvedený finančný dar do 3 dní po nadobudnutí 
účinnosti tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa použiť tieto finančné prostriedky 
na účel: výmena poškodených okenných tabúľ a technické úpravy interiéru 
mestských klubových priestorov a ako protihodnotu tohto daru sa zaväzuje : 

a) uviesť zreteľnou formou skutočnosť, že jeho aktivity finančne podporil darca, 
a to uvedením loga spoločnosti v priestoroch mestskej klubovne a uvedením 
informácie o tejto podpore v jednom vydaní mestských novín Info, ak budú 
vydané, 

b) poskytnúť priestory bývalého Kultúrno-informačného centra na Sládkovičovej 
ulici na bezplatnú prezentáciu výsledkov úspechov z národných a 
medzinárodných súťaží dosiahnutých stredoškolskou mládežou, ako 
aj podujatí pre mládež organizovaných s pomocou Rotary klubu, za osobitne 
dohodnutých podmienok prevádzky a dozoru nad prípadnými vystavenými 
exponátmi. 

3. Darca dodá velektronickej podobe vyobrazenie svojho loga prijímateľovi za 
účelom splnenia čl. I ods. 2, prípadne dodá ďalšie podkladové informačné 
materiály využiteľné na splnenie povinnosti obdarovaného. 



II. 

Osobitné ustanovenia 

1. Obdarovaný je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ darca nezaplatí 
dohodnutú sumu podľa tejto zmluvy v lehote splatnosti a ani v dodatočnej 
primeranej lehote. 

2. Darca má právo odstúpiť od zmluvy, ak obdarovaný nesplnil niektorý zo svojich 
záväzkov podľa tejto zmluvy. 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy sú povinné strany si vrátiť to čo si podľa tejto 
zmluvy dovtedy plnili. 

III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba vo forme písomných dodatkov 
podpísaných osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z toho 1 vyhotovenie pre 
darcu a 3 vyhotovenia pre obdarovaného. 

4. Obidve zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním 
prečítali , že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní, určite, vážne a 
zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 
svojimi podpismi. 

V Trenčíne, dňa 05· ~cl . ototY\ 

podpis anonymizovaný 

podpis anonymizovaný 

ROT" L1JB~ N 
HOTEL TA TR.A. 

M. tefánika.2, 911 01 Trenčín, Slovakia 

··· · ······(JciJi·n.~ ............ . ····· ···· ·· ··········':·· ·· ·f ····· ··· ··· ·· ··· ··· ······· ... .. 
Mgr. Richará Rybníček 

;ZJ 


