
Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

v

Článok I.
Zmluvné strany

Darca: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice 
IČO : 36 570 460 
DIČ:2020063518
Zastúpená : Ing. Stanislav Prcúch -  člen predstavenstva 

Ing. Tibor Jačman -  člen predstavenstva 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., 
Oddiel: Sa, vložka číslo : 1243/V —
Bankové spojenie: ČSOB a.s 
Číslo účtu: SK70 7500 0000 0000 2550 0183

Obdarovaný: Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 
IČO: 00 331 996 
DIČ: 2020773590
Zastúpené: PhDr. Marek Čižmár -  primátor mesta 
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: SK39 0200 0000 0000 1932 5622

uzatvárajú podľa § 628 a nasl. zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník túto
darovaciu zmluvu 

Článok II. 
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok darcu darovať obdarovanému jednorazovú 
finančnú čiastku z dôvodu podpory organizácie podujatia „Dni mesta 2022“, ktoré sa 
uskutoční v dňoch od 22. do 28. augusta 2022, a prehlásenie obdarovaného, že tento 
dar s vďakou prijíma.

Článok III. 
Výška finančnej čiastky

1. Darca sa zaväzuje poskytnúť obdarovanému finančnú čiastku vo výške 7 000,- Eur, 
ktorá bude obdarovanému poukázaná do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy na číslo 
účtu uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
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Článok IV.
Ostatné dohodnuté podmienky

1. Obdarovaný prehlasuje, že poskytnuté finančné prostriedky použije spôsobom 
uvedeným v čl. II. tejto zmluvy.

2. Obdarovaný sa zaväzuje primeraným spôsobom uvádzať logo a iné identifikačné údaje 
Darcu na propagačných materiáloch podujatia uvedenom v čl. II. tejto zmluvy a na 
webovom sídle mesta Trebišov. Obdarovaný je povinný preukázať splnenie povinnosti 
propagácie loga darca na uvedenom podujatí zaslaním fotodokumentácie darcovi, a to 
najneskôr do 15 dní po skončení podujatia uvedeného v čl. II. tejto zmluvy.

3. Obdarovaný je povinný na vyžiadanie darcu preukázať použitie daru v súlade 
s účelom tejto zmluvy, a to do 15 dní od doručenia žiadosti darcu.

4. Obdarovaný berie na vedomie, že v prípade použitia finančného príspevku na iný účel 
než bol dohodnutý v čl. II. tejto zmluvy, je povinný tento finančný príspevok na 
vyžiadanie darcu vrátiť.

5. Obdarovaný sa zaväzuje dodržiavať vyhlásenie prijímateľa daru a protikorupčnú 
politiku darcu, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami.

2. Túto zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán vo 
forme písomného dodatku.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží jedno vyhotovenie.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 
strán vlastnoručne podpísali.

5. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je vyhlásenie prijímateľa daru, ktoré sa 
zaväzuje zástupca obdarovaného podpísať a protikorupčná politika darcu.

V Košiciach, dňa 2 8. JÚL 2022
Za darcu: /  Za obdarovaného:


