
DAROVACIA ZMLUVA č.l7/064/2011 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Priezvisko a meno: Rumanková Anna 
Bydlisko: 
Dátum narodenia: 
( ďa lej len "darca" ) 
a 
Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo : Ul. l. mája č. 2, 953 O l Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Pete r Lednár, CSc.- primátor mesta 
IČO: 00308676, DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB č. ú.: 3342216210200, Variabilný .symbol: 36 
(ďalej len "obdarovaný" ) 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom darovania podl'a tejto zmluvy sú finančné prostriedky vo výške 2,00 €. 
1.2 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu darovania pod ľa ods. 1.1 tohto č lánku . 

1.3 Darca daruje predmet darovania špecifikovaný v článku l ods. 1.1 tejto zmluvy obdarovanému, 
ktorý tento v celosti nadobúda do svojho vý lučného vlastníctva. Obdarovaný zároveií vyhlasuje, že 
tento dar s vďakou prijíma. 

Článok Il. 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTV A 

2. 1 Predmet darovania špecifikovaný v č lánku l. tej to zmluvy bude zaplatený do pok ladn e Mesta Zlaté 
Moravce a lebo bude zaplatený na čís lo účtu obdarovaného uvedeného v záh laví tejto zm lu vy. 
2.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom j ej podpísania zml uvnými stranami . Zmluvné strany berú na 
vedomie, že zmlu va nadobudne účinnosť a obdarovaný nadobudne vlastn ícke právo k predmetu 
darovania okamihom odovzdania predmetu darovania darcom do pok ladne Mesta Zlaté Moravce, 
alebo dňom pripísania predmetu darovania - finančných prostriedkov na účet obdarovaného. 

Článok ll. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zm luvou výs lovne 
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďa lš ích všeobecne 
záväzných 
právnych predpisov. 
3.2 Táto zmluva sa vyhotovuj e v troch rovnopisoch rovnakej právnej s ily, z ktorých darca obdrží 
jedno vyhotovenie a obdarovaný dve vyhotovenia. 
3.3 Akékol'vek zmeny a doplnky k tej to zml uve musia byt vyhotovené písomne vo forme dodatkov a 
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranam i, inak sú neplatné. 
3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zml uvná vo l'nosť nie je obmedzená a sú plne spôsobilé na právne 
úkony, že zmluvu uzavre li slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nev)rhodných 
podmienok, zmluvu si prečíta li , jej obsahu rozumej ú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú . 

V Zlatých Moravciach : l 7. l O. 20 ll 

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

obdarovaný 



Mesto Zlaté Moravce, Msú Príjmový pokladničný doklad č. : 11077 l 11 
Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 Zo dňa: 17.10.201 1 Pokladňa ID: 23 
DIČ : 2021058787 
IC DPH: neplatca DPH 

Prijaté od : Rumanková Anna 

Adresa : 

RČIIČO : COP : o Suma: 2,00 EUR 

Slovom : Dve 60,25 SKK 

Účel platby : DZ č. 17/064/2011 

Poznámka : 

Schválil : Podpis pokladníka : ~ 
/ 

gergelova 

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 17.10.2011 : 
f 

Predbežná finančná kontrola v zmysle§ 9 zákona NR SR č. 50212001 Z z.. o finančnej kontrole a vnútornom aud1te so zameranlm na dodržiavame 
hospodámosb, efektlvnosb, Učlnnosb a účelnosti Pnpravovaná finančná operáCia 1e v súlade so schváleným rozpočtom', so zmluvami uzatvorenými 
orgamzäclou' alebo Inými rozhodnutiami o hospodáreni z verejnými prostriedkami' a je v súlade so všeobecne zävazným1 právnymi predpismi 

Text 

DZ č. 17/064/2011 

Mesto Zlaté Moravce, Msú 
Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
DIČ : 2021058787 

Prijaté od : Rumanková Anna 

Adresa : 

RČIIČO: 

Slovom : Dve 

Účel platby : DZ č. 17/064/2011 

MESTSKÝ ÚRAD 
oddcknic ekonomické 

Zlate Moravce 
. s. 

Účtovací predpis EUR 

MO: 211 41 - --- - 22300100 -- 5 10 -- -- 2,0000 
OAL : 604 ---- - --------- -00 -- l --- - - --

Konverzný kurz 1 EUR = 30 1260 SKK 

Príjmový pokladničný doklad č. : 11077 l 11 

Zo dňa : 17.10.2011 

ČOP : O 
Suma: 2,00 EUR 

60,25 SKK 

Podpis pokladn ika ~ 
gergelova 

__., 

" Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK 
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