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DOHODA O VRÁTENÍ DARU č. 19469/2022/OM 

uzatvorená podľa ustanovenia $ 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

ČI. I 
Účastníci dohody 

Strana 1 
Názov : Mesto Levoča 
Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča 

Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA — primátor mesta 
IČO 00329321 
DIČ 2020717754 
(ďalej „Strana 1“) 

a 

Strana 2 
Meno a priezvisko : Mgr. art. Adam Macko, ArtD. 

Dátum narodenia : 18.03.1989 

Trvale bytom Železničný riadok 9, 054 01 Levoča 
(ďalej len „Strana 2“) 

Mesto Levoča ako Strana 1 a Mgr. art. Adam Macko, ArtD ako Strana 2 sa v ďalšom texte tejto 
Dohody spoločne označujú aj ako “Učastníci Dohody“. 

Účastníci dohody sa dohodli na tomto znení Dohody o vrátení daru. 

Článok II 
Všeobecné ustanovenie 

Účastníci dohody uzatvorili dňa 07.11.2014 Darovaciu zmluvu č. 31015/2014/CRARM (ďalej len 

„zmluva“), ktorej predmetom bolo bezplatné darovanie obrazu - Konvergencia (akryl, kombinovaná 
technika, plátno 70x50 cm, 2014). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 08.11.2014. 

Článok III 
Predmet Dohody 

1. Účastníci dohody sa dohodli na vrátení daru na základe žiadosti Strany 2 ako darcu o vrátenie 
daru. 

2. Strana 1 sa zaväzuje vrátiť dar v stave vakom ho prevzala do 10 dní odo dňa účinnosti tejto 
Dohody. 

3. Miestom vrátenia daru je Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4/4 v Levoči. 
4. Strana 2 prehlasuje, že sa oboznámila so stavom vráteného daru. Obaja Účastníci dohody 

sa zhodli na skutočnosti, že vrátený dar je v stave, vakom ho Strana 2 darovala Strane 1, čím 

ho Strana 2 v takomto stave v plnom rozsahu prijíma. 

5. Strana 2 nadobudne vlastnícke právo k daru jeho prevzatím na základe písomného protokolu o 
vrátení daru. 

6. Strana 1 prehlasuje, že dar nie je zaťažený žiadnymi ťarchami ani Inými majetkovými právami. 

7. Obaja Účastníci dohody prehlasujú, že účinnosťou vrátenia daru nevznikajú medzi nimi žiadne 
nároky a všetky prípadné existujúce nároky jedného Účastníka dohody, prípadne oboch 
Účastníkov dohody, sa pokladajú za vysporiadané. 
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Clánok IV 
Záverečné ustanovenia 

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dani jej Zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s $ 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
Táto Dohoda je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, jedno (1) vyhotovenie pre Stranu 2 a dve (2) vyhotovenia pre Stranu 1. 
Účastníci dohody vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je príloha č. 1 — protokol o vrátení daru. 

26, 04, 2022 27. 04, 2022 V Levoči, dňa ..................... V Levoči, dňa «o.o. 

Strana |: 
Strana 2: 

  

Ing. Miroslav Vilkov/ký, MB 4 Mgr. art. Adam acko ATĎ. primátor mesfa 
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