
Darovacia zmluva č. 5/021/2011 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom zneni 

Darca: 

Priezvisko a meno: Beliansky Róbert 

(ďalej len „darca" ) 

8 

Obdarovaný: 

Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo : Ul. I. mája č. 2, 953 O l Zlaté Moravce 
ICO : 00308676 
DIČ : 2021058787 
Bankoľé spojenie: VÚB t'.ti.: 33./1216210200 
VariabilnJ� symbol: 36 

Zastúpený: Ing. Peter Lednár. CSc. - primátor mesta 

(ďalej len „obdarovl\ný" ) 

sa dňa: 1. J. 2011 dohodli, že uzatvárajú túto darovaciu zmluvu-/ fmančný dar/ za nasledujúcich podmienok: 

Článok l. 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom darovania podľa tejto zmluvy sú finančné prostriedky vo výške 2,00 €. 
1.2 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastnikom predmetu darovania podľa ods. 1.1 tohto článku. 

Článok II. 
ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Darca daruje predmet darovania špecifikovaný v článku 1 tejto zmluvy obdarovanému. ktorá tento v 
celosti nadobúda do svojho výlučného vlastnictva Obdarovaný zároveň vyhlasuje, že tento dar s vďakou 
prijíma. 
2.2 Prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania uvedeného v článku i tejto zmluvy je bezodplatný
je darom. 

Článok 111. 
NADOBUDNUTIE VLA TNÍCTVA 

3.1 Predmet darovania špecifikovaný v článku 1. tejto zmluvy bude zaplatený do pokladne Mesta Zlaté 
Moravce, alebo bude zaplatený na číslo úctu obdarovaného uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

Túto skutočnosť zmluvné stran) svojimi podpismi na tejto zmluve potvrdzujú. 
3.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že zmluva nadobudne účinnosť a obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu 
darovania so všetkými právami a povinnosťami, dňom podpisu tejto zmluvy. resp. okamihom odovzdania 



predmetu darovania darcom do pokladne Mesta Zlaté Moravce, alebo dňom pripísania predmetu 
darovania - finančných prostriedkov na účet obdarovaného. 

Článok rv. 
ZÁVEREČNÉ U T ANOVENIA 

4.1 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou výslovne 
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky. 
4.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily. z ktorých darca obdrži jedno 
vyhotovenie a obdarovaný dve vyhotovenia. 
4.3 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byt vyhotovené písomne vo forme dodatkov a 
musia byt podpísané všetkými zmluvnými stranami. inak sú neplatné. 
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. zmluvu si prečftali. jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu 
podpisujú. 
4.5 Účastníci právneho úkonu prehlasujú. že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a sú plne spôsobilí na 
právne úkony. 

V Zlatých Moravciach : 1. 3. 201 1 

„ . ... .. ��� ..... . 

Mesto Zlaté Moravce 
zasl lng. Peter Lednár, C c. 

obdarovaný 

:? ... ... . .. .. � .. 
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Darovacia zmluva č. 6/022/2011 
uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Darca: 

Priezvisko a meno: Kramárová Otília 

(ďalej len "darca") 

Obdarovaný: 

Mesto Zlaté l\lora\1ce 

Sídlo : Ul. l. mája č. 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
ICO : 00308676 

DIČ : 2021058787 

Bankoré spojenie: VÚB č. ú .. 3342216210200 
Voriabiln.1� symbol: 36 
Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc.· primátor mesta 

(ďalej len ,.obdarovaný") 

sa dňa: 2. 3. 2011 dohodli, že uzatvárajú túto darovaciu zmluvu-/ finančný dar/ za nasledujúcich podmienok: 

Článok 1. 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom darovania podľa tejto zmluvy sú finančné prostriedky vo výške 2,00 €. 
1.2 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu darovania podľa ods. 1.1 tohto článku. 

Článok n. 
ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Darca daruje predmet darovania špecifikovaný v článku 1 tejto zmluvy obdarovanému, ktorá tento v 
celosti nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný zároveň vyhlasuje, že tento dar s vďakou 
prijíma. 
2.2 Prevod vlastnlckeho práva k predmetu darovania uvedeného v článku 1 tejto zmluvy je bezodplatný
je darom. 

Článok III. 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA 

3.1 Predmet darovania špecifikovaný v článku 1. tejto zmluvy bude zaplatený do pokladne Mesta Zlaté 
Moravce, alebo bude zaplatený na číslo úctu obdarovaného uvedeného v záhlavl tejto zmluvy. 

Túto s!...utočnosť zmluvné strany svojimi podpismi na tejto zmluve potvrdzujú. 
3.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že zmluva nadobudne účinnosť a obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu 
darovania, so všetkými právami a povinnosťami. dňom podpisu tejto zmluvy, resp. okamihom odovzdania 



predmetu darovania darcom do pokladne Mesta Zlaté Moravce, alebo dňom pripísania predmetu 
darovanfa - finančných prostriedkov na účet obdarovaného. 

Článok IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmJuvy a touto zmluvou výslovne 
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky. 
4.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých darca obdrží jedno 
vyhotovenie a obdarovaný dve vyhotovenia. 
4.3 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byt vyhotovené písomne vo forme dodatkov a 
musia byt podpísané všetkými zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu 
podpisujú. 
4.5 Účastníci právneho úkonu prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a sú plne spôsobilí na 
právne úkony. 

V Zlatých Moravciach: 2. 3. 2011 

. . . . . . .  ��········· 

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

obdarovaný 

.1/ /'-l 
darca 

1v•Bten spraco . ····- · · ···�·� •• "ál � brv\f.�!t-----

Za správnosť: „„ ��k. 
Dňa: .... J....: ... �: ... 6!?.f.1 .. „.„ . . „„.„ ... 



Darovacia zmluva č. 6/023/2011 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Dnrca: 

Priezvisko a meno: Klikáčová Marta 

( ďalej len „darca" ) 

a 

Obdarovaný: 

Mc to Zlaté Moravce 
Sldlo : Ul. I. mája č. 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
!CO: 00308676 

DIČ : 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB é.IÍ„ 33-12216210200 

Variabilný symbol. 36 
Zastúpený: Ing. Peter Lednár. CSc. - primátor mesta 

(ďalej len „obdarovaný") 

sa dňa: 2. 3. 2011 dohodli, že uzatvarajú túco darovaciu zmluvu - / finančný dar/ za nasledujúcich podmienok: 

ČlánokJ. 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom darovania podľa tejto zmluvy sú finančné prostriedky vo výške 2.00 €. 
1.2 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu darovania podľa ods. 1.1 tohto článku. 

Článok 11. 
ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Darca daruje predmet darovania špecifikovaný v článku 1 tejto zmluvy obdarovanému, ktorá tento v 
celostí nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný zároveň vyhlasuje, že tento dar s vďakou 
prijíma. 
2.2 Prevod vlastmckeho práva k predmetu darovania uvedeného v článku J tejto zmluvy je bezodplatný
je darom. 

Článok 1 1 1. 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA 

3.1 Predmet darovania špecifikovaný v článku 1. tejto zmluvy bude zaplatený do pokladne Mesta Zlaté 
Moravce, alebo bude zaplatený na číslo úctu obdarovaného uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

Túto skutočnosť zmluvné strany svojimi podpismi na tejto zmluve potvrdzujú. 
3.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na 
vedomie. že zmluva nadobudne účinnosť a obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu 
darovania. so všetkými právami a povinnosťami. dňom podpisu tejto zmluvy, resp. okamihom odovzdania 



predmetu darovania darcom do pokladne Mesta Zlaté Moravce, alebo dňom pripisania predmetu 
darovania - finančných prostriedkov na účet obdarovaného. 

Článok IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou výslovne 
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky. 
4.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých darca obdrží jedno 
vyhotovenie a obdarovaný dve vyhotovenia. 
4.3 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byt vyhotovené písomne vo forme dodatkov a 
musia byt podpísané všetkými zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. zmluvu si prečítali. jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu 
podpisujú. 
4.5 Účastníci právneho úkonu prehlasujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená a sú plne spôsobili na 
právne úkony. 

V Zlatých Moravciach: 2. 3. 2011 

........ '.� ........ 
Mesto Zlaté Moravce 

zast. lng. Peter Ledoár, CSc. 
obdarovaný 

Marta Klikáčová 
darca 

Materiál sprac�: •. �:.EJ! 
Za správnosť: ... .•.. „„. „---- ·· 

Dňa: ..... „ .. .. :?.-.:.„?.'. .. „.?:.9..1.J . •• .-m. 
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