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DAROVACIA ZMLUV A č. 12/035/2011 

uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Priezvisko a meno: Just Marián 
Bydlisko: 
Dátum naroaema: 
(ďalej len "dare~ , 
a 
M esto Zlaté M oravce 
Sídlo : Ul. l. mája č. 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta 
IČO : 00308676, DIČ : 2021058787 
Bcmkové spojenie: VÚB č. ú.: 33-12216210200, Variabilný symbol: 36 
( ďalej len "obdarovaný" ) 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom darovania pod l'a tejto zmluvy sú finančné prostriedky vo výške 8 €. 
1.2 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu darovania podľa ods. 1.1 tohto článku. 
1.3 Darca daruje predmet darovania špecifikovaný v článku l ods. 1.1 tej to zm luvy obdarovanému, 
ktorý tento v celosti nadobúda do svoj ho výlučného vlastníctva. Obdarovaný zároveň vyhlasuje, že 
tento dar s vďakou prijíma. 

Článok II. 
ADOBUDNUTIE VLASTNÍCTV A 

2. 1 Predmet darovania špecifikovaný v článku l. tejto zm luvy bude zaplatený do pokladne Mesta Zlaté 
Moravce alebo bude zaplatený na číslo účtu obdarovaného uvedeného v záhlaví tejto zm luvy. 
2.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísan ia zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že zmluva nadobudne účinnosť a obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu 
darovania okamihom odovzdania predmetu darovania darcom do pokladne Mesta Z laté Moravce, 
alebo dňom pripísania predmetu darovania - finančných prostriedkov na účet obdarovaného. 

Článok JU. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zm luvou výslovne 
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne 
záväzných 
právnych predpisov. 
3.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch rovnakej právnej s ily, z ktorých darca obdrží 
jedno vyhotovenie a obdarovaný dve vyhotovenia. 
3.3 Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zml uve musia byt vyhotovené písomne vo forme dodatkov a 
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 
3.4 Zmluvné strany vyh lasujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená a sú plne spôsobilé na právne 
úkony, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, zm luvu s i prečítali , jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

V Zlatých Moravciach : 26. 05. 20 ll 

Mesto Zlaté Moravce 
zast. Ing. Peter Lednár, CSc. 

obdarovaný 



Mesto Zlaté Moravce, Msú Príjmový pokladničný doklad č . : 6772 l 11 
Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 Zo dňa : 26.5.2011 Pokladňa ID: 23 
DIČ : 2021058787 
IC DPH: neplatca DPH 

Prijaté od : Just Marián 

Adresa : 

Suma: 8,00 EUR 

Slovom : Osem 241 ,01 SKK 

Účel platby : darovacia zmluva č. 12/035/2011 

Poznámka : 

Schválil: Podpis pokladníka : 

V~L-4 ocovayova 

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 26.5.2011 : 
Predbe.tnä finančná kontrola v zmysle§ 9 zákona NR SR č. 50212001 Z z o finančnej kontrole a vnútornom aud1te so zameraním na dodržiavanie 
hospodárnosti. efektlvnosb, úČinnosti a účelnosti Pnpravovaná finančná operáCia je v sulade so schváleným rozpočtom·. so zmluvami uzatvorenými 
organiZáciou• alebo tnýml rozhodnutlaml o hospodärenf z vereJnými prostnedkamr· a je v sulade so v~eobecne záväznými právnyrm predp1sm1 

Text Účtovací predpis EUR 

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1 260 SKK 

Mesto Zlaté Moravce, Msú Príjmový pokladničný doklad č. : 6772 l 11 
Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce 
IČO : 00308676 Zo dňa : 26.5.2011 
DIČ : 2021058787 

Prijaté od : Just Marián 

Adresa : 

Suma: 8,00 EUR 

Slovom : Osem 241 ,01 SKK 

Účel platby : darovacia zmluva č. 121035/2011 
~ 

u~~ 
Podpis pokladníka: 

ocovayova 

..__ Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK 
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