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

uzatvorená podľa § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

ako „Občiansky zákonník") a v zmysle článku XVIII. ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2009 - 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ţiar nad Hronom 

medzi zmluvnými stranami 

Darca : Mesto Ţiar nad Hronom 

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

Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Černaj, primátor 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Ţiar nad Hronom 

Číslo účtu: 14621422/ 0200 

IČO: 00321125 

DIČ: 2021339463 

(ďalej len ako „darca") 

a 

Obdarovaný: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

Kremnica, Dcérocirkev Ţiar nad Hronom  

Štatutárny orgán: Mgr. Ján Soták  

Sídlo: Jesenského 842/29, 965 01 Ţiar nad Hronom  

IČO: 45026165 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová Banka, a.s.  

Číslo účtu: 2564641953 /0200 

(ďalej len ako „obdarovaný") 

Článok I. 

1) Darca sa touto zmluvou zaväzuje bezodplatne poskytnúť obdarovanému peňaţné prostriedky vo výške 300,- 

€, slovom tristo Eur (ďalej len ako „finančný dar") 

2) Darca daruje obdarovanému finančný dar výlučne za účelom finančnej pomoci pri výstavbe evanjelického 

centra v Žiari nad Hronom. 

Článok II. 

1) Obdarovaný finančný dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa ho pouţiť výlučne na účel, určený v článku 1 ods. 2 

tejto zmluvy. Ak obdarovaný nepouţije finančný dar na účel, určený v článku 1 ods. 2 tejto zmluvy, zaväzuje sa 

ho vrátiť v plnej výške darcovi. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, ţe darcovi vzniká právo transparentnej kontroly, ako bol finančný dar pouţitý. 

Obdarovaný je povinný predložiť darcovi do 30 dní po použití finančného daru vyúčtovanie - súpis 

účtovných dokladov, účtovné doklady (pokladničný doklad, faktúra ...), najneskôr však do 15.12. 2011. 

3) Zmluvné strany sa dohodli, ţe finančný dar bude obdarovanému odovzdaný formou prevodu finančných 

prostriedkov na účet obdarovaného, uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to do 15 dní odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy. 

Článok III. 

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovom sídle darcu. 

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

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

zmluvných strán. 

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

obdarovaný. 
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