Kód žiadosti: 4bb3e073-f4d2-4e9d-96b1-ea35eb6c3a55
Darina Danková

PRIJATIE NÁVRHU NA UZATVORENIE ZMLUVY
(ďalej len „Akceptačný formulár“)
číslo: MK-4269/2021-451
podľa § 43c a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení
s § 7 zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky medzi zmluvnými stranami označenými ako
Prijímateľ:
[1]
Miesto podnikania:
[2]
Bydlisko:
Zastúpený:
[3]
Dátum narodenia:
IČO:
IBAN:
(ďalej len „prijímateľ“)

Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 81/2, 04001 Košice
PhDr. Kamila Prextová
00189006
SK0756000000000502313007

a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Výdavkový účet:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
Natália Milanová, ministerka
00165 182
SK9081800000007000071652
Akceptačný formulár

1. Prijatím Akceptačného formuláru prijímateľ bezvýhradne a v celom rozsahu prijíma návrh
poskytovateľa na uzatvorenie zmluvy číslo: č. MK-4269/2021-451 (ďalej ako „návrh zmluvy“).
2. Lehota na prijatie Akceptačného formuláru prijímateľom je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo
dňa jeho sprístupnenia prijímateľovi podľa návrhu zmluvy.
3. Návrh zmluvy spolu s Akceptačným formulárom tvoria platne uzatvorenú zmluvu číslo: č. MK4269/2021- 451 (ďalej ako „zmluva“). Zmluva nadobúda platnosť dňom doručenia podpísaného
akceptačného formuláru poskytovateľovi alebo jeho doručením so zaručeným elektronickým
podpisom do elektronickej schránky poskytovateľa a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky
podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Prijímateľ vyhlasuje, že prijatie tohto Akceptačného formulára, vyjadruje jeho slobodnú vôľu
uzatvoriť zmluvu. Uzatvára ju vážne, bez omylu a nátlaku, v lehote jeho platnosti a v celom
rozsahu. Prijímateľ vyhlasuje, že pred prijatím návrhu si návrh aj Akceptačný formulár riadne
prečítal a úplne porozumel ich obsahu, čo potvrdzuje svojim podpisom.
Za prijímateľa:
V .......................... dňa ...................

[1]

Uvádza sa vždy len u fyzických osôb – podnikateľov.
Neuvádza sa, ak sa uviedlo miesto podnikania.
[3] Neuvádza sa, ak sa uviedlo IČO.

[2]

...........................................
PhDr. Kamila Prextová

