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DAROVACIA ZMLUVA 
tJ'itum podpis zodpovedného zamestnanca 

uzatvorená podľa §628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

1. 
Zmluvné strany 

Darca: Ing. Milan Švec PhD., 

a 

Obdarovaný: Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo: 1.Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
V zastúpení: MVDr. Martou Balážovou- zástupca primátora mesta 
IČO: 00 308 676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce 
Číslo účtu: 33422162/0200, IBAN: SK2202000000000033422162 

zmluvné strany prajúc si usporiadanie vzájomných vzťahov týkajúcich sa darovania 
finančných prostriedkov uzatvárajú podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 
túto zmluvu 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom darovania sú finančné prostriedky vo výške 27,00 Eur (dvadsaťsedem 
eur), ktoré darca daruje obdarovanému ako dar na účel objednávky zverejnenia inzerátu 
na poskytnutie do priameho prenájmu nebytové priestory o výmere 8,33 m2

, na ulici Nám. 
A. Hlinku v Zlatých Moravciach vo vydavateľstve Ing. Milan Šumný, IČO: 35100478 (ďalej 
len "dar") 

III. 
Podmienky darovania 

1. Darca daruje obdarovanému dar špecifikovaný v článku II tejto zmluvy a obdarovaný 
dar s vďakou prijíma. Obdarovaný sa zaväzuje poskytnutý dar použiť v súlade s jeho účelom. 

2. Darca odovzdá predmet daru obdarovanému do 7 dní od podpisu tejto zmluvy, a to do 
pokladnice Mestského úradu alebo bankovým prevodom na účet obdarovaného. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých darca obdrží 1 vyhotovenie 
a obdarovaný obdrží 2 vyhotovenia. 
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2. Strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

'15 -01- 2016 
V Zlatých Moravciach, dňa „. „ „ „ „ .... „ „ „. 
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