DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a § 23 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Darca:
Meno a priezvisko:
rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:
Obchodné meno banky:
Číslo účtu/IBAN:
E-mailová adresa:
(ďalej len ,,Darca”)

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Obdarovaný:
Názov:
Slovenský PATRIOT
IČO:
53551494
Číslo registrácie:
SVS-OVR1-2021/007143
Sídlo:
Škultétyho 3, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:
JUDr. Miroslav Radačovský - predseda strany
Obchodné meno banky:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN
SK63 7500 0000 0040 2886 6752
E-mailová adresa:
predseda@slovenskypatriot.sk
(ďalej aj ako ,,Obdarovaný” alebo „Slovenský PATRIOT“)
(Darca a Obdarovaný ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)
I.
Vyhlásenia Zmluvných strán
1. Obdarovaným pre účely tejto zmluvy je politická strana zaregistrovaná Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a
politických hnutiach. Účelom darovania je podpora činnosti politickej strany Slovenský
PATRIOT ako Obdarovaného, ktorú strana vykonáva v súlade so zákonom a
zaregistrovanými Stanovami politickej strany.
2. Darca vyhlasuje, že má trvalý pobyt na území SR.
3. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že dar je na základe tejto Darovacej zmluvy
poskytnutý obdarovanému slobodne a dobrovoľne ako bezpodmienečný. S jeho
poskytnutím sa nespájajú či už priamo alebo nepriamo akékoľvek požiadavky Darcu.
Darovanie je bezpodmienečné a bezodplatné. Darca si poskytnutím daru nebude
nárokovať žiadnu službu, výhodu alebo plnenie pre seba alebo akúkoľvek inú tretiu
osobu.
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4. Darca poskytuje plnenie dobrovoľne, koná výlučne vo svojom mene, nekoná

z poverenia inej tretej osoby.
5. Darca vyhlasuje, že plnenie, ktoré strane Slovenský PATRIOT poskytne pochádza
výlučne z jeho majetku. Nepochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej
činnosti a nemá nezákonný pôvod.
II.
Predmet Zmluvy a spôsob darovania
1. Predmetom Zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške ............,- EUR
( slovom ...............eur), ktorý Darca daruje a prenecháva Obdarovanému
a Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma.
2. Darca poskytne Obdarovanému peňažný dar do 15 pracovných dní od uzavretia tejto
Zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet Obdarovaného, ktorý je uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy.
III.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1. Obdarovaný je povinný zabezpečiť zverejňovanie prijímania darov v zmysle pravidiel
uvedených v zákone č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach na
svojej oficiálnej webovej stránke. V prípade nedodržania týchto pravidiel, je
Obdarovaný povinný vrátiť všetky alebo časť peňažného plnenia, ktoré nie sú v súlade
s týmito pravidlami Darcovi.
2. V prípade, ak Darca poruší záväzky uvedené v Článku I tejto Darovacej zmluvy alebo
sa niektoré z jeho vyhlásení podľa tejto Zmluvy ukážu ako nesprávne, neúplné alebo
nepravdivé, je Obdarovaný oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy.

1.

2.
3.
4.
5.

IV.
Záverečné ustanovenia
Darca vyhlasuje a potvrdzuje, že v zmysle zákona o č. 85/2005 Z.z. o politických
stranách a politických hnutiach je Obdarovaný povinný viesť evidenciu darov a taktiež
zverejňovať zoznam Darcov na svojej oficiálnej webovej adrese a zverejňovať
identifikačné údaje Darcu (obchodné meno, sídlo, IČO a výšku daru) keďže mu túto
povinnosť ukladá zákon.
Darca je povinný oznámiť politickej strane Slovenský PATRIOT všetky zmeny jeho
identifikačných údajov.
Darca vyhlasuje, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z.z.
o politických stranách a politických hnutiach
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží
jedno vyhotovenie s platnosťou originálu.
Zmluva nadobúda platnosť̌ a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Podpis
Darcu na Zmluve musí byť úradne osvedčený. V prípade, ak Zmluva nie je Zmluvnými
stranami podpísaná v ten istý deň, rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu.
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6. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju

slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne podpísali, nie v tiesni a nie za nápadne
nevýhodných podmienok.

Dňa:

....................................
....................................
Darca

Dňa:

....................................
....................................
Obdarovaný
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