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Článok l.
Zmluvné strany
Názov:
Zastúpené:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

MESTO PREŠOV
Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta Prešov
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov
00327646
2021225679
Československá obchodná banka, a. s.

IBAN:

SK90 7500 0000 0040 0859 1229

/ďalej ako "Mesto"/

Titul, meno, priezvisko: Ing. Milan Karoli
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Číslo účtu v tvare IBAN:
/ďalej ako "Príjemca"/
/ďalej spolu len ako "zmluvné strany"/

Článok II.
Účel zmluvy
Účelom Zmluvy je odovzdanie finančných prostriedkov získaných darovaním v súlade so
Zásadami pre rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných darovaním na pomoc osobám
postihnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej 7 v Prešove dňa 06.12.2019 (ďalej len
"Zásady") vo forme Príspevku / Príspevkov.
Článok III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je určenie práv a povinností zmluvných strán pri vyplatení
Príspevku / Príspevkov v súlade so Zásadami.
2. Táto zmluva sa vzťahuje na príspevok / príspevky vyplácané z finančných prostriedkov,
ktoré boli darované prostredníctvom účtu SK90 7500 0000 0040 0859 1229.
Článok IV.
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Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Mesto sa zaväzuje Príjemcovi vyplatiť:
a) Jednorazový príspevok na preklenutie zložitej životnej situácie vo výške 3 000,- €.
2. Výška Príspevkov podľa článku IV. bod 1 je určená v súlade so Zásadami.
3. Príspevok / Príspevky podľa článku IV. bod 1 budú Príjemcovi vyplatené na účet uvedený
v záhlaví tejto zmluvy v súlade so Zásadami.
4. Zásady sú zverejnené na webovej stránke mesta Prešov
(https://www.presov.sk/oznamy/zasady-pre-rozdelovanie-financnych-prostriedkov
ziskanych- darovanim-na-pomoc-osobam-postihnutym-mimoriadnou-udalostou-na
mukacevskej-7-v- presove-dna-O.html)

ČlánokV.
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú do splnenia povinností Zmluvných strán.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa môže skončiť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ak druhá zmluvná strana
poruší podstatným spôsobom ktorúkoľvek zo svojich povinností dojednaných v
tejto zmluve a nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá
mu bola na to poskytnutá. Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane
3. Podstatným porušením povinností podľa článku V. bod 2 písm. b) je aj uvedenie
nepravdivých, neúplných informácií alebo zamlčanie informácií dôležitých pre plnenie
zmluvy.
4. V prípade zániku zmluvy podľa bodu 2 písm. a) tohto článku si zmluvné strany bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od skončenia zmluvy vysporiadajú
všetky vzájomné záväzky a pohľadávky, ktoré im vznikli na základe tejto zmluvy.
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Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto Zmluve bližšie
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná len so súhlasom oboch zmluvných strán a to
formou písomných dodatkov.
3. V súlade s § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám táto zmluva
je povinne zverejňovanou zmluvou.
4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia ( § 47a ods.1
Občianskeho zákonníka).

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že
bola uzatvorená podľa ich vážnej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok.
.
6. Zmluva je vyhotovená
rovnopisy pre Mesto.

V Prešove dňa

v štyroch vyhotoveniach,

~J. !.~:ool::?!1.

Ing. Milan Karoli
príjemca

oo

jeden rovnopis pre Príjemcu a tri

oo.

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

