
D a r o v a c i a   z m l u v a  - 24/2012  

uzatvorená v súlade s ustanoveniami §§ 628 – 630 Občianskeho zákonníka v platnom 
znení  a § 18 ods. 7 písm a/  VZN č.1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta Sereď v platnom znení

Darca: Mesto  Sereď
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta

                                    Námestie Republiky č. 1176/10
                                   IČO : 00306 169
                                    bankové spojenie:  Slovenská  sporiteľňa   a.s. 
                                číslo účtu: 0203505156/0900
                         

Obdarovaný:            Občianske združenie    
TJ  Rozkvet   Stredný  Čepeň

                                    v zastúpení: Jozef Šípoš, predseda      
                                    Strednočepenská  1843

926 01 Sereď  
IČO:  37 987 461

                                    bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
                                    Číslo účtu: 0202168493/0900
                                                                      
                

 Čl. I.
Predmet a účel zmluvy

Predmetom   zmluvy je finančný dar z rozpočtu  mesta  Sereď   na rok  2012    určený na    úhradu 
časti  nákladov  na  zabezpečenie úhrady  elektrickej energie   na ihrisku   v   Strednom  Čepeni. 
Darca daruje obdarovanému  finančný dar   a obdarovaný tento dar prijíma.

Čl. II.

Suma finančného daru a jeho poukázanie

Darca poskytuje obdarovanému finančný dar vo výške 70,-€ /slovom: sedemdesiat  Eur/, ktorý bude 
poukázaný na účet príjemcu číslo 0202168493/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni do desať dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar len na účel uvedený v predmete zmluvy .
2.  Obdarovaný sa zaväzuje umožniť darcovi vykonanie prípadnej kontroly použitia daru.



IV.
Záverečné ustanovenia

  1.  Práva  a povinnosti  zmluvných  strán  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami  Občianskeho 
zákonníka, ak táto zmluva neustanovuje inak.

  2.  Akékoľvek  zmeny  obsahu  tejto  zmluvy  môžu  byť  vykonané  iba  formou  obojstranne 
podpísaného  písomného a očíslovaného dodatku.

     3. Darca i obdarovaný zhodne prehlasujú, že si darovaciu zmluvu pred podpísaním prečítali a 
bola uzatvorená podľa ich skutočnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, za 
nápadne nevýhodných podmienok.

   4. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe  k informáciám  v platnom  znení  ,  nadobúda  platnosť  dňom  podpísania  oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta 
Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď. 

   5.  Zmluva  je  vyhotovená  v štyroch  rovnopisoch,  z ktorých   jeden  rovnopis  dostane 
obdarovaný a tri  rovnopisy  darca  .

V Seredi  dňa  06.12.2012 

Darca:                                                                                    Obdarovaný:

               podpísané                                                                    podpísané

...................................................                               .............................................................

     Ing. Martin Tomčányi                                                              Jozef Šípoš

          primátor mesta                                                             predseda TJ Rozkvet

Zmluva  zverejnená dňa:  06.12.2012
Zmluva účinná dňa :  07.12.2012        
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