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uzatvorená podľa § 628 zákona Č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami 

 

Mesto Žiar nad Hronom 

Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Černaj, primátor mesta Ul. 

Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom IČO: 

00321125, DIČ: 2021339463 (ďalej len darca)

 

 

Obdarovaný: Branislav Šťastný, 

trvale bytom Sládkovičova 38/59, 965 01 Ţiar nad Hronom, (ďalej 

len obdarovaný) 

Článok I. 

Darca daruje obdarovanému finančný dar vo výške 332,- EUR (slovom tristotridsaťdva euro) za účelom 

zabezpečenia prevádzky Dobrovoľného hasičského zboru za obdobie 1 - 6/2011. 

Článok n. 
1) Obdarovaný dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa darovanú finančnú čiastku pouţiť na dohodnutý účel, 

určený v Článku 1 tejto zmluvy. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, ţe darcovi vzniká právo transparentnej kontroly, ako bola darovaná finančná 

čiastka pouţitá. Obdarovaný predloţí darcovi do 30 dní po pouţití finančného daru vyúčtovanie - súpis 

účtovných dokladov, účtovné doklady (pokladničný doklad, faktúra ...) najneskôr do 30.06.2011. 

3) Ak obdarovaný nepouţije darované finančné prostriedky na dohodnutý účel, zaväzuje sa vrátiť ich v 

plnej výške darcovi. 

4) Zmluvné strany sa dohodli, ţe predmet daru bude obdarovanému odovzdaný v pokladnici MsÚ a to do 

15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

Článok III. 

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle darcu. 

2) Obdarovaný svojím podpisom na tejto zmluve dáva darcovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov výslovný súhlas na zverejňovanie svojich osobných 

údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, podpis a to za účelom zverejnenia zmluvy na webovom 

sídle darcu. Súhlas je daný na dobu neurčitú a v zmysle citovaného zákona je ho moţné kedykoľvek 

písomne odvolať. 

3) V ďalšom sa vzťah zaloţený touto zmluvou riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4) Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve je moţné uskutočniť len písomnou formou a so súhlasom 

oboch zmluvných strán. 

5) Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrţí darca a jeden rovnopis 

obdarovaný.

 

V Ţiari nad Hronom, dňa 8.2.2011 
 

 

  

                         Darca                 Obdarovaný  
 

 

D A R O V A C I A  Z M L U V A  

 

Darca : 

 

 

V Ţiari nad Hronom, dňa 8.2.2011 

Podpísané Podpísané 


