Zmluva Č. 2012divadlo006
o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
uzavretá podl'a § 51 Občianskeho zákonníka
Článok I
Zmluvné strany
Poskytovatel' daru:
so sídlom:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpený:

Prijímatel' daru:
So sídlom:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpený:

Nadácia Tatra banky
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
30857571
Tatrabanka a.s.
2927840004/1100
Mgr. Marcel Zajac správca
(ďalej len "Nadácia Tatra banky")

Divadlo Andrea Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
00164895
Štátna pokladnica
7000310692/8180
Ján Greššo

Článok 1/
Predmet plnenia
1. S ciel'om pomôcť v oblasti kultúry sa poskytovatel' daru zaväzuje poskytnúť prijímatel'ovi
daru finančný príspevok vo výške 6 638 € (slovom: šesťtisícšesťstotridsať osem eur)
na realizáciu projektu "Prefíkaná vdova".
2. Dar je poskytnutý na základe žiadosti prijímatel'a daru o finančnú podporu projektu
"Prefíkaná vdova" predloženého Jánom Greššom a je účelovo viazaný na realizáciu
tohto projektu, ktorého popis a rozpočet tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy ako
Príloha č.1.
Článok 1/1
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovatel' daru sa zaväzuje, že dar uvedený v bode II. poskytne prijímatel'ovi daru
v termínoch uvedených v Prílohe Č. 2 - Podmienky poskytnutia daru, ktorá tvorí
neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.
2. Prijímatel' daru sa zaväzuje, že dar využije spôsobom a podl'a podmienok, ktoré sú
uvedené v Prílohe Č. 2 - Podmienky poskytnutia daru a v Prílohe Č. 3 - Pokyny
pre vypracovanie správo použití daru, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.
3. Prijímatel' daru sa zároveň zaväzuje, že dar použije na verejnoprospešné účely a len
spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom o dani z príjmov Č. 595/2003 Z.z., paragraf 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na
všetkých podporených partnerov a ich aktivity.

Článok IV
Vrátenie daru
1. Prijímatel' daru sa zaväzuje použiť dar iba na účel, ktorý je uvedený v podporenom
projekte a v súlade s podmienkami poskytnutia daru.
2. Poskytovatel' daru je oprávnený domáhať sa vrátenia daru, ak by sa prijímatel' daru
správal k nemu tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy alebo v prípade, ak použije
predmet tejto zmluvy v rozpore s účelom darovania uvedeným v čl. II tejto zmluvy
a povinnosťami podl'a článku III. tejto zmluvy.
3. V prípade, ak sa prijímatel' daru dopustí takého konania, (i) ktoré môže potenciálne
ohroziť obchodné záujmy poskytovatel'a daru; (ii) ktoré bude znamenať použitie daru na
účel iný ako je uvedený v čl. II tejto zmluvy; (iii) ktoré je v rozpore s platným právnym
poriadkom a to najmä, ale nielen vo vzťahu k účelu tejto zmluvy; (iv) ktoré je v rozpore
s etickými princípmi a základnými pravidlami morálky a ako také môže potenciálne
ohroziť dobré meno poskytovatel'a daru, je ktorékol'vek a každé z týchto konaní
považované za podstatné porušenie zmluvy a poskytovatel' daru je oprávnený od tejto
zmluvy odstúpiť a domáhať sa vrátenia daru, ktorý poskytol prijímatel'ovi daru podl'a tejto
zmluvy.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho
ju podpisujú.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich
zmluvnú vol'nosť nebola obmedzená.
5. Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovatel' daru obdrží 2
vyhotovenia a prijímate!' daru 1 vyhotovenie.
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Divadlo Andrea Bagara vINitre
Ján Greššo
Prijímatel' daru
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Nadácia Tatra banky
Mgr. Marcel Zajac, správca
Poskytovatel' daru

