
DAROVACIA ZMLUV A č. 15/059/2011 
uzatvorená podľa § 628 a nas l. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Priezvisko a meno: Šťastný Tomáš 

( ďalej len " darca" ) 
a 
Mesto Zlaté Moravce 
Síd lo: Ul. l. mája č. 2, 953 O l Z laté Moravce 
Zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. -primátor mesta 
IČO : 00308676, DIČ : 202 1058787 
Bankové spojenie: VÚB č. ú.: 3342216210200. Variabilný symbol: 36 
( ďa lej len "obdarovaný" ) 

Článok l. 
PRE DMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom darovania podl'a tejto zmluvy sú finančné prostriedky vo výške l ,20 €. 
1.2 Darca vyhlas uj e, že je výlučným vlastn íkom predmetu darovania podl'a ods. l. l tohto článku. 
1.3 Darca daruje predmet darovania špecifikovaný v č lánku l ods. 1.1 tej to zmluvy obdarovanému, 
ktorý tento v celosti nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný zároveň vyhlasuje, že 
tento dar s vďakou prij íma. 

Článok rr. 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTV A 

2. 1 Predmet darovania špecifikovaný v č lánku l. tej to zmlu vy bude zaplatený do pokladne Mesta Zlaté 
Moravce alebo bude zaplatený na č ís lo účtu o bdarovaného uvedeného v záhlaví tej to zm luvy. 
2.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranam i. Zm luvné strany berú na 
vedomie, že zmluva nadobudne účinnosť a obdarovaný nadobud ne v lastnícke právo 1.. predmetu 
darovania okamiho m odovzdania predmetu darovania darcom do pokladne Mesta Zlaté Moravce, 
alebo dňom pripísania predmetu darovan ia- finančných prostriedkov na účet obdarovaného. 

Článok IU. 
ZÁVEREČNÉ UST ANOYENIA 

3. 1 Právne vzťahy medz i z mluvnými stranami vyplývajúce z tejto zm luvy a touto zmluvou výslovne 
neupravené sa riadia príslušný mi ustanoveniami Obč ianskeho zákonn íka a ďalších všeobecne 
záväzných 
právnych predpisov. 
3.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých darca obdrží 
j edno vyhotovenie a obdarovaný dve vyhotovenia. 
3.3 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve mus ia byt vyhotovené písomne vo forme dodatkov a 
musia byť podpísané oboma zm luvnými stranami, inak sú neplatné. 
3.4 Zmluvné strany vyhlas ujú, že ich zmluvná vo l'nosť nieje obmedzená a sú plne spôsobi lé na právne 
úkony, že zmluvu uzavre li slobodne, zml uva nebola uzavretá v tiesn i ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si prečítali , jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

V Zlatých Moravciach : 26. 09. 20 l l 



Mesto Zlaté Moravce, Msú · .. Príjmový pokladničný doklad č. : 10581 / 11 
Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce 
IČO : 00308676 Zo dňa : 26.9.2011 Pokladňa ID: 23 
DIČ : 2021058787 
IC DPH: neplatca DPH 

Prijaté od : Sťastný Tomáš, 

Adresa : 

RČ/IČO : ČOP: o Suma: 1,80 EUR 

Slovom : Jedno osemdesiat 54,23 SKK 

Účel platby : prijem za predaj- Tekovské noviny- 15/058/2011 , 15/059/2011 

Poznámka : 

Schválil : Podpis pokladnika : ~ ?' 
gergelova 

./'-
v 

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 26.9.2011 : 
Predbežná finančná kontrola v zmysle§ 9 zákona NR SR č 50212001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom aud1te so zameranlm na dodržiavame 
hospodémosU, efektívnosti, útlnnosll a účelnosti Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom·, so zmluvami uzatvorenými 
organizáciou• alebo inými rozhodnutiami o hospodáreni z verejnými prostriedkami' a je v súlade so v~eobecne záväznými právnymi predp1sm1 

Text Účtovaci predpis EUR 

príjem za predaj - Tekovs MD: 211 41 -- --- 22300100 -- 5 10 -- -- 1,8000 
DAL : 604 ---- - ------- ---00 -- l - - - -- --

Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK 

Mesto Zlaté Moravce, Msú Príjmový pokladničný doklad č. : 10581 l 11 
Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 Zo dňa: 26.9.2011 
DIČ : 2021058787 

Prijaté od : Sťastný Tomáš, 

Adresa: 

RČIIČO : ČOP : o 
Suma: 1,80 EUR 

Slovom : Jedno osemdesiat 54,23 SKK 

Účel platby : prijem za predaj- Tekovské noviny - 15/058/2011 , 15/059/2011 

\ 'fS~Ý úRAi)\ 
M ES . c\mno1nickť 

tJdlh:\cOII! • 
Zhté Moravec 

- 5. 

Podpis pokladníka : ~ / ' 
gergelova 

Konverzný kurz 1 EUR = 30 1260 SKK 


