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DAROVACIA ZMLUVA č. 13/045/2011 

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

Priezvisko a meno: Škulová Elena 
Bydlisko: Zlaté Moravce 
Dátum narodenia: 
( ďalej len „darca'- J 

a 
Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo : Ul.1. mája č. 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta 
IČO : 00308676, DIČ : 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB č.ú.: 33./2216210200. Variabilný symbol: 36
( ďalej len „obdarovaný" ) 

Čl:'mok l. 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 PreJmetom darovania podľa tejto zmluvy sú finančné prostriedky vo výške 1,40 €. 
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 1 ods. 1.1 tejto zmluvy obdarovanému, 
ktorý tento v celosti nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný zároveň vyhlasuje, že 
tento dar s vďakou prijíma. 

Článok II. 
NADOBUDNUTIE VLA T ÍCTVA 

2.1 Predmet darovania špecifikovaný v článku l. tejto zmluvy bude zaplatený do pokladne Mesta Zlaté 
Moravce alebo bude zaplatený na číslo účtu obdarovaného uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 
2.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dr'lom jej podpísania 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 Zlaté Moravce, 
alebo dňom pripísania predmetu darovania - finančných prostriedkov na účet obdarovaného. 

Článok III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENlA 

3.1 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. 
3.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých darca obdrží 
jedno vyhotovenie a obdarovaný dve vyhotovenia. 
3.3 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byt vyhotovené písomne vo forme dodatkov a 
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 
3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a sú plne spôsobilé na právne 
úkony, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebolJ uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 
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Mesto Zlaté Moravce, Msú 
Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 

Príjmový pokladničný doklad č. : 8325 / 11 

Zo dňa: 29.6.2011 

DIČ : 2021058787 

Prijaté od : ŠKULOVÁ Elena 

Adresa: 

Slovom : Jedno štyridsať 

ZLAT� MORAVCE 

Účel platby : Darovacia zmluva č. 13/045/2011 

MESTSKÝ ÚRAD 
oddelenie ekonom1ckť 

Zlaté Moravce 

. 
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Suma: 

Podpis pokladníka : 
Marta Molnárová 

1,40EUR 

42,18 SKK 
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