Darovacia zmluva
uzavretá podľa § 628 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka

Darca:
Meno a priezvisko
Adresa
Emailová adresa
(ďalej ako „Darca“)

Obdarovaný:
Meno a priezvisko

Mgr. Juraj Karniš

Adresa trvalého pobytu

Pod Švabľovkou 2135, 083 01 Sabinov, Slovenská republika

Bankové spojenie

Názov banky, a. s., IBAN: SK19 1100 0000 0029 3838 1683

Emailová adresa

jurajkarnis75@gmail.com

(ďalej ako „Obdarovaný“)

1. Účel a podmienky darovania
1.1. Účelom darovania je materiálna podpora činnosti Obdarovaného, ktorú vyvíja ako umelecký sochár
zhotovujúci sochu filmovej postavy Tóna Brtka z filmu Obchod na Korze v životnej veľkosti (ďalej aj ako
„dielo“), ktorú stvárnil Jozef Kroner, a ktorá bude vyhotovená prostredníctvom bronzového odliatku. Materiálna
podpora činnosti Obdarovaného zahŕňa všetky priame a nepriame náklady súvisiace s realizáciou diela, vrátane
práva vyplývajúceho z ustanovenia § 19 zákona č. 185/2015 Z. z..
1.2. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že s výnimkou uvedeného všeobecného účelu je dar podľa tejto
zmluvy poskytnutý ako bezpodmienečný a nie je priamo ani nepriamo spojený s akýmikoľvek požiadavkami
Darcu ani nesúvisí so žiadnou výhodou, službou alebo plnením či očakávaním alebo prísľubom výhody, služby
alebo plnenia Darcovi alebo tretej osobe.
1.3. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že poskytnutie daru nezakladá žiadny priamy ani nepriamy nárok
alebo iné právo Darcu alebo tretej osoby akýmkoľvek priamym alebo nepriamym spôsobom vplývať na činnosť,
umelecké stvárnenie a rozhodnutia Obdarovaného.
1.4. Darca sa zaväzuje, že žiadnym spôsobom priamo ani nepriamo (napr. prostredníctvom tretích osôb
konajúcich v jeho mene alebo na jeho účet alebo z jeho poverenia) nebude konať spôsobom, ktorým by bola
porušená alebo mohla byť porušená bezpodmienečnosť daru v zmysle predchádzajúcich odsekov a taktiež sa
zdrží akéhokoľvek konania alebo prejavov, na základe ktorých by sa mohlo odôvodnene tretím nezúčastneným
osobám javiť, že k takémuto porušeniu došlo alebo môže dôjsť.
1.5. Obdarovaný sa zaväzuje, že dar využije na účel darovania.
2. Predmet a hodnota daru; spôsob darovania
2.1. Predmetom daru je peňažný dar v hodnote

2.2. Darca poskytne peňažný dar (resp. všetky jeho splátky) bezhotovostnou platobnou operáciou – prevodom zo
svojho bankového účtu na bankový účet Obdarovaného (uvedený v záhlaví tejto zmluvy).
3. Ďalšie dojednania
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Obdarovaný je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia vrátiť
dar alebo jeho časť Darcovi; Obdarovaný takto postupuje najmä v prípadoch, ak je povinný dar vrátiť na základe
všeobecne záväzných právnych predpisov.
3.2. V prípade, ak Darca poruší záväzky podľa čl. 1.3. alebo sa niektoré z jeho vyhlásení podľa tejto zmluvy
ukáže ako nesprávne, neúplné alebo nepravdivé, je Obdarovaný oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy.
4. Záverečné ustanovenia
4.1. Darca vyhlasuje a potvrdzuje, že túto zmluvu uzatvára vo svojom mene a na svoj účet, nekoná pritom z
poverenia tretej osoby, akékoľvek peňažné plnenie, ktoré na základe tejto zmluvy poskytne Obdarovanému
pochádza z jeho majetku, nemá nezákonný pôvod a nepochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej
činnosti.
4.2. Darca berie na vedomie a súhlasí, že v prípade poskytnutia peňažného daru prevyšujúceho 1 000,- EUR
(tisíc eur), Obdarovaný zverejní na pripojenej informačnej tabuli k soche filmovej postavy Tóna Brtka údaje
o Darcovi v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu Darcu a hodnotu peňažného daru. Darca sa
zaväzuje, že Obdarovanému oznámi akékoľvek zmeny v zverejňovaných a identifikačných údajoch darcu.
4.3 Darca ako dotknutá osoba udeľuje Obdarovanému súhlas so spracovaním osobných údajov (udelený v
zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a podľa zákona 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov). Darca týmto čestne prehlasuje, že dáva Obdarovanému (ako prevádzkovateľovi) svoj
súhlas, aby spracúval jeho osobné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, a to za účelom
vlastnej evidencie ako aj za účelom informovania verejnosti o osobách (darcoch), ktoré finančne podporili
obdarovaného v súlade s článkom 1 tejto zmluvy, konkrétne pri vyhotovení informačných a propagačných
materiálov vzťahujúcich sa na ním zhotovené dielo. Osobné údaje bude Obdarovaný spracúvať a uschovávať
odo dňa platnosti tejto darovacej zmluvy a najdlhšie po dobu 24 mesiacov. Dotknutá osoba má právo
kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo
súhlasu pred jeho odvolaním.
4.4. Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach; každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom prijatia daru na účet Obdarovaného.
Dátum

Obdarovaný

Darca

Mgr. Juraj Karniš

