DAROVACIA ZMLUVA
o poskytnutí nepeňažného daru
uzavretá v zmysle § 628- 630 Občianskeho zákonníka

I.
Zmluvné strany
Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu
So sídlom
: Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpená
: MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Dobrota, podpredseda predstavenstva
v zastúpení
: Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ
IČO
: 42299268
DIČ
: 2023528463
Bankové spojenie
: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN)
: SK18 7500 0000 0040 1614 8825
(ďalej len „darca“)
a
Stredoslovenské múzeum
So sídlom
Zastúpená
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu (IBAN)
(ďalej len „obdarovaný“)

: Námestie SNP 4/A, 974 01 Banská Bystrica
: PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ
: 35984953
: 2021427133
: Štátna pokladnica
: SK72 8180 0000 0070 0039 5956

II.
Predmet zmluvy
2.1
2.2

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nepeňažného daru v podobe spoločenskej hry
„Človeče zachráň sa“ s príslušenstvom v počte 99 kusov.
Obdarovaný dar s vďakou prijíma.

III.
Ostatné dohodnuté podmienky
3.1. Darca odovzdá tento dar na propagačné a predajné účely Stredoslovenského múzea.
3.2. Darca sa vzdáva honoráru v prospech Stredoslovenského múzea.
3.3. Obdarovaný tento dar prijíma a použije ho na uvedené účely darovacej zmluvy.

IV.
Záverečné ustanovenia
4.1. Darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
4.2. Darovacia zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv Banskobystrického samosprávneho kraja.
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4.3. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytujem /
neposkytujem* súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu s plnením
tejto darovacej zmluvy.
4.4. Darca a obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej podpísaním
prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne.
4.5. Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.
V Banskej Bystrici, dňa 02.08.2021

.............................................................
Ing. Jiří Peč, PhD., výkonný riaditeľ
darca

...........................................................
PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ SSM
obdarovaný

