
Darca: 

D a r o v a c i a z m l u v a 
uzatvorená v súlade s ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: 

JUDr. Jozef Hurtiš, 
trvalé bytom Prievidza, i 

Príjemca: Mesto Prievidza 
Sídlo: Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 
Zastúpené: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 00318 442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prievidza 
Číslo účtu: 16626-382/0200 

Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej podpory darcom v roku 2012 v peňažnej sume 500,00 €, 
slovom päťsto eur príjemcovi na účet sociálnej pomoci mesta Prievidza, ktorý sa používa ako 
doplnkový zdroj rozpočtu mesta v podprograme 13: Sociálne služby. 

n. 
Účel zmluvy 

1. Dar (finančné prostriedky) sa poskytuje za účelom tvorby účtu sociálnej pomoci mesta, ktorý 
sa používa na financovanie pomoci sociálne odkázaných obyvateľov mesta Prievidza a na 
podporu činností občianskych združení, nadácii, neziskových organizácii a iných subjektov, 
ktoré pôsobia na území mesta Prievidza. 

2. Príjemca - Mesto Prievidza sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky len na 
dohodnutý účel. 

3. Darca poukáže finančné prostriedky na účet príjemcu vedený v Príma banke Slovensko a.s., 
pobočka Prievidza, na číslo účtu: 9000095004/5600 v termíne do 5 dní od podpísania zmluvy. 

4. Príjemca dar s vďakou prijíma. 
5. Na požiadanie darcu je príjemca povinný preukázať, na aké účely použil poskytnuté finančné 

prostriedky. 
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3. 
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V Prievidzi dňa 

m. 
Iné dojednania 

Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté sa primerane 
vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovaní ( ust. 628 a nasl. OZ). 
Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej 
s predmetom a účelom finančnej podpory v zmysle osobitných všeobecne záväzných 
predpisov vzťahujúcich sa k predmetu a účelu tejto zmluvy. 
Účastníci tejto zmluvy záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy, ich 
zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo inak 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží jedno vyhotovenie. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom; po jej zverejnení. 

MU V Prievidzi dňa 5.II.2012 


