ZMLUVA č. 5/58/8917/2012
o poskytnutí finančného daru Komunite Kráľovnej pokoja Radošina
Čl. I
Zmluvné strany
Darca:

MESTO SEREĎ
Nám. Republiky 1176/10, Sereď 926 00
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim, primátorom mesta
IČO: 00 306 169
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.ú. 0203505156/0900
a

Obdarovaný:

Komunita Kráľovnej pokoja Radošina
IČO 34003681
Piešťanská 11/18
956 05 Radošina
zastúpená ThLic.PhDr.PaedDr. Brankom Tupým, PhD.
štatutárnym zástupcom
Čl. II
Predmet a účel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru z rozpočtu mesta Sereď v zmysle ust. §
18, ods. 6,7 písm. a) VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď
v znení neskorších nariadení, na základe rozhodnutia primátora Ing. Martina Tomčányiho.
Finančný dar je poskytnutý ako podpora k vianočným sviatkom pre občana nášho mesta
umiestneného v zariadení – Róberta Lévaia, nar. 06.03.1979, trvale bytom Sereď, A. Hlinku
1139/11.
Čl. III.
Suma finančného daru a jeho poukázanie
Darca poskytuje obdarovanému finančný dar vo výške 25 € ( dvadsaťpäť eur ). Finančný
dar bude poukázaný na účet VÚB Topoľčany, č.ú. 75333192/0200.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvou o poskytnutí finančného daru darca bezodplatne poskytuje obdarovanému
finančný dar a obdarovaný tento dar prijíma.
2. V súlade s ustanoveniami § 18, ods. 8 VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta Sereď v znení neskorších nariadení je možné tej istej fyzickej
a právnickej osobe poskytnúť finančný dar len raz ročne.

3. Darca a obdarovaný zhodne prehlasujú, že si 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 je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží obdarovaný a 2
vyhotovenia mesto.

Dátum: 21.12.2012

Zmluva zverejnená dňa: 21.12.2012
Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 22.12.2012

-

podpísané -

Obdarovaný:

....................................................................
ThLic.PhDr.PaedDr.Branko Tupý, PhD.

- podpísané Darca:

...............................................
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

