
DAROVACIA ZMLUVA č. 14/049/2011 
uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Obč ianskeho zákonn íka v platnom znení 

Priezvisko a meno: Švábová Marianna 
Bydlisko: 
Dátum narodenia: 
( ďalej len " da rca" ) 
a 
Me to Zla té Moravce 
Sídlo : Ul. l. mája č. 2, 953 O l Z laté Moravce 
Zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta 
lČO : 00308676, DIČ : 202 1 05878'/ 
Bankové spojenie: VÚB č. ú.: 33422162/0200, Variabilný symbol: 36 
(ďa lej len "obdarovaný" ) 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom darovania podl'a tej to zmluvy sú finančné prostriedky vo výške 0,80 €. 
1.2 Darca vyhlasuje, že je vý lučným vlastníkom predmetu darovania podl'a ods. 1.1 tohto článku . 

1.3 Darca daruje predmet darovania špecifikovaný v člán ku l ods. 1.1 tejto zm luvy obdarovanému, 
ktorý tento v celosti nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný zárove1'1 vyhlasuj e, že 
tento dar s vďakou prijíma. 

Článok II. 
NADO BUD UTIE VLA TNÍCTV A 

2.1 Predmet darovania špecifikovaný v článku l. tejto zmluvy bude zaplatený do pokladne Mesta Zlaté 
Moravce a lebo bude zaplatený na číslo účtu obdarovaného uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 
2.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že zmluva nadobudne účinnosť a obdarovaný nadobudne vlastn ícke právo k predmetu 
darovania okamihom odovzdania predmetu darovania darcom do pokladne Mesta Zlaté Moravce, 
a lebo dňom pripísania predmetu darovania - finančných prostriedkov na účet obdarovaného. 

Článok ll. 
ZÁVEREČNÉ U T ANO VENl A 

3.1 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tej to zm luvy a touto zm luvou výslovne 
neupravené sa r iadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalš ích všeobecne 
záväzných 
právnych predpisov. 
3.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých darca obd rží 
jedno vyhotovenie a obdarovaný dve vyhotovenia. 
3.3 Akéko l'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byt vyhotovené písomne vo forme dodatkov a 
musia byt' podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú ne platné. 
3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vornosť nie je obmedzená a sú plne spôsobilé na právne 
úkony, že zmluvu uzavreli s lobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si prečíta l i , j ej obsahu rozumejú a na znak s úhlasu zm luvu podpi sujú. 

V Zlatých Moravciach : 05. 09 . 20 11 

-~---~-r------····· ························· 
Mesto Zlaté Moravce 

zast. Ing. Peter Lednár, CSc. 
obdarovaný 


