
DAROVACIA ZMLUVA č. ADl4/2021

najednej strane:
MEPOS SNV, s.r.o.
zastúpená konateľom Tomášom Hamráčkom
a~resa: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská N°'1á Ves
ICO: 52 473 732
IČ DPH: SK2121034245
(ďalej len „darca")

a na strane druhej:
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves
zastúpená riaditel'om Ing. Karolom Dzurikorn
Sadová 6,052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 313 09 399
bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN SK40 5600 0000 0075 1382 2001
(ďalej len „obdarovaný")

uwtvárajú podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka túto darovaciu zmluvu

(ďalej len „zmluva'~:

Článok I.
Predmet a účel zmluvy

Predmetom zmluvy je jednorázový finančný príspevok (ďalej len „dar"), ktorý darca
daruje obdarovanému spôsobom uvedeným v čl. II zmluvy a obdarovaný tento dar bez výhrad
a s vďakou prijíma. Dar je účelovo viazaný, môže sa použiť iba na účely špecifikované v
čl. II zmluvy.

Článok II.
Záväzok darcu

1. Darca prispieva darom na úhradu nákladov potrebných na chov vybraného zvieraťa:
- názov sponzorovaného zvieraťa: Rys ostrovid
- finančná čiastka: 630 €, slovom šesťstotridsať€
- na obdobie: od 25.5.2021 do 25.5.2022 (jeden rok)
- spôsob platby: bankovým prevodom na účet obdarovaného uvedený v záhlaví tejto zmluvy
- text na sponzorskú tabuľku: Za adopciu Rysa ostrovida ďakujeme spoločnosti MEPOS

SNY, s.r.o.
2. Darca súhlasí so zverejnením jeho obchodného mena na sponzorskej tabuľke a na

internetovej stránke obdarovaného.
3. Darca súhlasí s uvedením jeho obchodného mena, výšky daru a účelu daru vo výročnej

správe obdarovaného.



Článok III.
Záväzok obdarovaného

1. Obdarovaný sa zaväzuje použit dar iba na účel uvedený v článku II. tejto zmluvy a na
písomné požiadanie darcu túto skutočnosť mu preukázať. Ak obdarovaný na požiadanie
darcu podľa predchádzajúcej vety nepreukáže darcovi použitie daru na účel uvedený
v článku II tejto zmluvy, darca má právo požadovať od obdarovaného vrátenia daru,
pričom obdarovaný je povinný vrátiť darcovi dar do 30 dní odo dňa, kedy sa
obdarovanému doručí písomná výzva darcu na vrátenie daru.

2. V súvislosti s udelením súhlasu darcu v zmysle článku II. bod 2 a 3 tejto zmluvy,
obdarovaný zabezpečí na svoje náklady zverejnenie údajov o darcovi v rozsahu uvedenom
v článku II. bod 2 a 3 tejto zmluvy.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ak táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
exemplár.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
na webovom sídle darcu.

6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody
zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

VSpišskej Novej Vsi, dňa 25.5.2021.
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darca
MEPOS SNY, s.r.o.

obdarovaný
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves


