DAROVACIAZMLUVA
uzavretá podla ust. § 628 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v platnom znení
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Clslo zmluvy - S ovanet. 1-20150120

medzi zmluvnými stranami:
Obdarovaný:
Názov obce:
So sídlom:
ICO:

Nižný Krucov
Nižný Krucov 48, 093 01 Vranov nad Toplou
00332615

Zastúpená starostom obce: Mgr. Vladimíra Hermanovská
(dalej len 'ako "Obdarovaný" alebo "Obec';

a
Darca:
Názov:
So sídlom:
ICO:
Zápis v:
Konajúca prostredníctvom:

SLOVANET,a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35 954 612
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
odd. Sa, vložka c. 2103/B
1. Ing. Peter Mácaj , predseda predstavenstva
2. Ing. Peter Tomášek. , clen predstavenstva

(dalej len ako "Darca';

(Darca a Obdarovaný dalej spolocne len ako "Zmluvné strany';
PREAMBULA

Vzhladom na to,

že Obec Nižný Krucov ako Obdarovaný nedisponuje dostatkom financných prostriedkov na plné
pokrytie nákladov spojených s realizáciou projektu rozvoja vidieka,
konkrétne,
výstavby
kamerového systému v obci v súlade so schváleným projektom v rámci Programu rozvoja vidieka
SR 2007 -2013,
že spolocnost Slovanet, a.s. ako Darca disponuje vlastnými financnými prostriedkami, ktoré je
ochotná poskytnút v rámci úcelového daru Obdarovanému,
sa Zmluvné strany dohodli, že na základe tejto Zmluvy Darca daruje Obdarovanému penažné
prostriedky vo výške uvedenej v tejto Zmluve a za podmienok dalej uvedených v tejto Zmluve.
Úcelom poskytnutia daru je zabezpecenie prechodnej potreby krytia nákladov spojených
s vyúctovaním a zaplatením dane z pridanej hodnoty (dalej len "DPH') za dodané tovary a práce na
výstavbe kamerového systému spolocnostou Slovanet, a.s. v Obci, v súlade so schváleným
projektom v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 (dalej len "Úcel}
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l.

1.1

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Darcu a Obdarovaného o podmienkach poskytnutia daru
podla clánku II tejto Zmluvy ako aj dohoda o dalších právach a povinnostiach s tým
súvisiacich.
II.

PREDMET DARU

2.1

Predmetom darovania podla tejto Zmluvy je bezodplatné prenechanie sumy 11762,40 Eur
(slovom: jedenásttisícsedemstošestdesiatdva
eur štyridsat centov) Obdarovanému, za
podmienok stanovených v tejto Zmluve. (dalej len "Dar'l Obdarovaný je Dar povinný použit
výlucne v súlade s Úcelom definovaným v Preambule tejto Zmluvy.

2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že Darca poukáže sumu Daru podla bodu 2.1 tejto Zmluvy
v celosti na úcet Obdarovaného vedený vo VÚB,a.s., C.ú.: SKs2 0200 0000 0000 1812 7632,
a to najneskôr v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dna podpisu preberacieho
protokolu za dodané tovary a vykonané práce na výstavbe kamerového systému
spolocnostou Slovanet, a.s. v Obci v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo medzi
spolocnostou Slovanet, a.s. ako zhotovitelom a Obcou ako objednávatelom dna 17.8.2015,
uzatvorenej

v rámci Programu

rozvoja vidieka SR 2007

- 2013

(dalej len "Zmluva o dielo U) .

III. DAROVANIE

3.1

Darca sa rozhodol, že úcelovo viazaný Dar tak, ako je definovaný v Preambule tejto Zmluvy
prenechá bezodplatne Obdarovanému do jeho vlastníctva.

3.2

Obdarovaný s vdakou Dar podla cl. II bod 2.1 tejto Zmluvy prijíma v plnom rozsahu do svojho
vlastníctva a garantuje jeho použitie v súlade s Úcelom definovaným v Preambule tejto
Zmluvy .
IV. OSOBITNÉ USTANOVENIA

4.1

V prípade, ak Obdarovaný nepoužije Dar v súlade s Úcelom definovaným v Preambule tejto
Zmluvy a poruší tak svoj záväzok podla cl. II bod 2.1 tejto Zmluvy, je Darca oprávnený od
Zmluvy odstúpit a žiadat vrátenie Daru v celom rozsahu. Obdarovaný je v takom prípade
povinný vrátit Dar Darcovi v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dna dorucenia
písomného odstúpenia Darcu od Zmluvy Obdarovanému.

4.2

Obdarovaný sa zaväzuje v lehote predpísanej príslušnou výzvou na predkladanie žiadostí o
úhradu dane z pridanej hodnoty obciam, v súlade so schváleným projektom v
rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 (Výzva 201s/PRV /37 - zvýšenie bezpecnosti
a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch) požiadat príslušné orgány
o refundáciu zaplatenej DPH.

4.3

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na nasledovných rozväzovacích podmienkach úcinnosti
tejto Zmluvy v súlade s ust. § 36 zákona C. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník (dalej len
"Obciansky zákonníkU), pri splnení ktorých dochádza automaticky k zániku úcinnosti tejto
Zmluvy s úcinkami ex tunc:
a) ak Obdarovaný v rámci procesu refundácie DPH na základe žiadosti podla cl. IV
bod 4.2 tejto Zmluvy obdrží od príslušných orgánov DPH, ktorej prefinancovanie
bolo Úcelom tejto Zmluvy alebo
b) ak Obdarovaný nepožiada o refundáciu DPH podla cl. IVbod 4.2 tejto Zmluvy.
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4.4

V prípade, že dôjde k splneniu niektorej z rozväzovacích podmienok úcinnosti podla bodu 4.3
tohto clánku Zmluvy zaväzuje sa Obdarovaný vrátit Darcovi všetky poskytnuté penažné
prostriedky v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dna dorucenia písomnej výzvy.
V. ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

5.1

Táto Zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

5.2

Zmluva bola vyhotovená vo dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zo Zmluvných strán
obdrží po jednom (1) vyhotovení Zmluvy s povahou originálu.

5.3

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by boli alebo sa stali niektoré z ustanovení tejto
Zmluvy neplatné resp. neaplikovatelné, nebude tým dotknutá ani obmedzená platnost,
úcinnost a vykonatelnost ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že
takto dotknuté ustanovenie Zmluvy bude nahradené iným právne relevantným ustanovením
rest!. inou dohodou sledujúcou úcel pôvodného ustanovenia najneskôr v lehote pätnást (15)
dní od zistenia neplatného alebo neúcinného ustanovenia, ustanovením platným.

5.4

Ustanovenia tejto Zmluvy je možné menit len na základe písomnej dohody Zmluvných strán
formou ocíslovaných dodatkov.

5.5

Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.6

Zmluvné strany si túto Zmluvu precítali, jej obsahu rozumejú na znak súhlasu ju slobodne,
vážne, bez omylu a tiesne a inak nápadných nevýhodných okolností vlastnorucne podpisujú.
.v
v
V .10. 0.
V Nlznom Krucove, d na
2015
................

Obdarovaný

