
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v súlade s§ 628 Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: 

1. Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o. 
Hviezdoslavova 84 
953 O 1 Zlaté Moravce 
IČO: 35 785 225 
zastúpený: JUDr. Jánom Vereským, Ing. Reném Vereským 

konateľmi spoločnosti 
(ďal ej len „darca") 
A 

2. Mesto Zlaté Moravce 
1. Mája 2 
953 O 1 Zlaté Moravce 
IČO: 00 308 676 
DIČ: 202 105 8787 
zastúpený : MVDr. Martou Balážovou 

zástupca primátora mesta Zlaté Moravce 
(ďalej len „obdarovaný") 

takto: 

1. 
Predmet zmluvy 
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Vybavuje: 

Predmetom zm luvy je poskytnutie peňažného daru na financovanie starostli vosti o životné prostredie. 

II. 
Vyplatenie daru 

Darca poukáže obdarovanému finančný dar v hodnote 5828,- € (päťt i sícosemstodvadsaťosem eur), 
prevodom na bankový účet čís l o: 33422 162 vedený v banke: YUB Zlaté Moravce, IBAN: SK22 0200 0000 
0000 3342 2162, BIC: SUBASKBX, do 14 dní od podpísania tejto zmluvy. 

III. 
Všeobecné ustanovenia 

1. V ostatnom sa práva a povi nnosti zml uvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianského 
zákonníka v platnom znení. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečíta li , s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť 

nebola obmedzená. 
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že po výzve darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie. 
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu ajeden pre obdarovaného. 

Zlatých Moravciach, 07.12.2015 
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