mmzES
národná lotóriová
spoločnosť, a.s.

DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Obchodné meno:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Sídlo:
Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37
IČO:
31 340 822
DIČ:
2020341455
IČ DPH: SK2020341455
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 499/B
konajúca prostredníctvom: JUDr. Ing. Miloš Ronec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
(ďalej aj len ako "TIPOS" alebo " spoločnosť TIPOS" v príslušnom gramatickom tvare)

Obchodné meno:
Mesto Trenčianske Teplice
Sídlo:
Ul. gen. M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO:
00312088
DIČ:
2021080050
konajúca prostredníctvom: PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
(ďalej aj len ako "OBDAROVANÝ' v príslušnom gramatickom tvare)
(TIPOS a OBDAROVANÝ ďalej aj len ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo "Zmluvná strana"
v príslušnom gramatickom tvare)
Keďže
A. TIPOS má záujem prispieť na športovo-spoločenské podujatie pre všetky vekové kategórie, a to
jazdecké preteky v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice.
B. OBDAROVANÝ je subjektom, ktorého cieľom je okrem iného podporovať cestovný ruch
v Trenčianskych Tepliciach.
S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka
dohodli v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka na tejto Darovacej zmluve (ďalej aj len ako
"Zmluva" v príslušnom gramatickom tvare):

Článok 1
Predmet Zmluvy
1.1

predmetom tejto Zmluvy j e poskytnutie sumy 3300 € (slovom tritisíctristo eur) (ďalej aj len
ako "Dať') za ueelom podpory športovo-spoločenského podujatia - jazdecké preteky pre
F
všetky vekové kategórie.

1.2
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Článok 2
Preukázanie použitia Daru
2.1

OBDAROVANÝ je povinný preukázať použitie Daru na stanovený účel a to najneskôr do
31.07.2012.

2.2

V prípade porušenia povinnosti určenej v bode 2.1 alebo v prípade použitia Daru na iný ako
stanovený účel je OBDAROVANÝ povinný na základe písomnej výzvy spoločnosti TIPOS
vrátiť spoločnosti TIP OS Dar, a to najneskôr do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa doručenia
takejto výzvy.

2.3

V prípade použitia Daru na iný ako stanovený účel je OBDAROVANÝ povinný zaplatiť
spoločnosti TIPOS na základe jej výzvy zmluvnú pokutu vo výške 3.300 € (slovom
tritisíctristo eur).

2.4

V prípade použitia Daru na iný ako stanovený účel a/alebo v prípade nepreukázania použitia
Daru na stanovený účel nemá OBDAROVANÝ nárok na poskytnutie akéhokoľvek iného daru
zo strany spoločnosti TIPOS. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, TIPOS sa touto
Zmluvou nezaväzuje k poskytnutiu iného daru ako je dar vymedzený touto Zmluvou.

Článok 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
3.1

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy súhlasia so zverejňovaním informácií, ktoré sa týkajú
tejto zmluvy alebo jej textu, vrátane dodatkov a potvrdenej objednávky, vystavenej na jej
základe s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17 obchodného
zákonníka a informácií chránených právnymi predpismi.

3.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv,

3.3

V tejto Zmluve je zahrnutá celá dohoda medzi spoločnosťou TIPOS a OBDAROVANÝM,
týkajúca sa predmetu tejto Zmluvy. Zmluva nahrádza akékoľvek doterajšie ponuky,
korešpondenciu a vyrozumenia uskutočnené medzi Zmluvnými stranami, či už v písomnej
alebo ústnej podobe.

3.4

OBDAROVANÝ súhlasí s akýmkoľvek zverejnením tejto Zmluvy spôsobom určeným
spoločnosťou TIPOS.

3.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu podpisujú, sú plne oprávnené
a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, za ktorú tieto
osoby konajú.

3.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená v súlade správnym poriadkom
Slovenskej republiky a žiadna jej časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích
osôb.

3.7

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zo Zmluvných strán obdrží po
dve vyhotovenia.
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3.8

Túto Zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne iba v písomnej podobe, a to vo forme
dodatkov odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.

3.9

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné
podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo
podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba
v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú
i nad'alej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti
alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách
alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu jej zámerov z hľadiska tejto
nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

3.10

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že
táto Zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok.

Za OBDAROVANÉHO
V Trenčianskych Tepliciach dňa

JUDr. Ing. Miloš Ronec
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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