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 Zmluva o poskytnutí pe ňažného daru č. 91/16/2012 
(ďalej „zmluva“) 

 
          
Zmluvné strany 

 
Názov:   Združenie miest a obcí Slovenska  
Sídlo:    Bezručova 9, 811 09  Bratislava 
IČO:   584 614 
IČ DPH:  SK2020801904 
bank. spojenie: Prima banka 
číslo účtu:  1802326015 / 5600  
zapísané:  Stanovy združenia registrované  Ministerstvom vnútra a životného 

prostredia SR dňa 18. 1. 1990 pod číslom NVVS/2-49/1990 
zastúpené:  Jozefom Dvončom, predsedom  
  
(ďalej "darca") 
 
Názov:    Mesto Fi ľakovo 
Sídlo:     Radničná 25 
IČO:   00316075 
IČ DPH:  SK2021115052 
bank. spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. 
číslo účtu:                   8174961/5200 
zastúpené:   JUDr. Jaromírom Kaličiakom, primátorom mesta 
 
( ďalej len "obdarovaný") 

 
 

uzatvárajú podľa § 628 a nasl. a podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov túto zmluvu o poskytnutí peňažného daru: 

 
 

Článok I 
 

Predmet zmluvy 
 

1.1 Predmetom   tejto   zmluvy   je   účelové  poskytnutie  peňažného  daru  vo  výške  200,- 
Eur, slovom dvesto Eur , darcom obdarovanému (ďalej len „dar“), pričom obdarovaný dar 
prijíma a zaväzuje sa dar použiť výlučne v súlade s účelom podľa tejto zmluvy. Dar 
poukáže darca v prospech vyššie uvedeného účtu obdarovaného. 

 
1.2  V dôsledku postihnutia miest, obcí a ich obyvateľstva na území Slovenskej republiky 

živelnou pohromou – snehovou kalamitou a mimoriadnymi mrazmi v mesiacoch január 
a február 2012, je dar účelovo viazaný. Obdarovaný sa zaväzuje dar využiť výlučne na 
tento účel:  

        a) nákup spacích vakov a diek 
         
 
1.3 Obdarovaný sa zaväzuje dodržať účelovosť použitia daru (bod. 1.2. tejto zmluvy) a túto 

preukázať hodnovernými dokladmi darcovi, a to najneskôr v lehote do 31.3.2012; 
v prípade, že obdarovaný : 

- nepoužije dar (celý alebo čo i len jeho časť) na účely uvedené v čl. 1.2. 
tejto zmluvy alebo 

- nezdokladuje v lehote do 31.3.2012 použitie celého daru na účely 
uvedené v čl. 1.2. tejto zmluvy 

- poruší inú povinnost dohodnutú v čl. II. Tejto zmluvy, 
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sa obdarovaný zaväzuje dar darcovi vrátiť,v lehote do 15 dní od doručenia výzvy 
darcu na vrátenie daru .  
 

 
 

Článok II 
 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

2.1 Obdarovaný sa zaväzuje peňažný  dar použiť výlučne na účely určené v bode 1.2 tejto 
zmluvy. 

 
2.2 Darca je oprávnený na žiadosť doručenú obdarovanému vykonať  v účtovných či iných 

príslušných dokladoch obdarovaného kontrolu, či bol dar obdarovaným použitý v súlade 
s bodom 1.2. Obdarovaný sa zaväzuje výkon takejto kontroly darcovi vyššie uvedeným 
spôsobom umožniť a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.   

 
2.3 Obdarovaný sa zaväzuje v lehote do 31. 3. 2012 hodnoverným spôsobom - dokladmi 

preukázať darcovi účelovosť použitia daru podľa bodu 1.2 v súlade s touto zmluvou.   
 
2.4 V prípade, ak obdarovaný darcovi hodnoverným spôsobom v lehote dohodnutej v bode 

2.3 nepreukáže účelovosť použitia daru alebo jeho časti, zaväzuje sa vrátiť dar alebo 
jeho časť darcovi a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy darcu na 
vrátenie daru, a to bezhotovostným prevodom na účet darcu. 

 
2.5 Darca je oprávnený popísať spoluprácu s obdarovaným a tiež uviesť obdarovaného 

v rozsahu jeho identifikačných údajov alebo loga obdarovaného, prípadne odkaz na 
internetovú stránku obdarovaného vo svojich marketingových materiáloch, materiáloch 
o darcovi alebo materiáloch darcu o poskytnutí darov a na internetovej stránke darcu, 
pričom obdarovaný s tým súhlasí. Obdarovaný súhlasí s použitím materiálov, najmä 
fotografií, ktoré poskytne darcovi na internetovej stránke darcu a súčasne vyhlasuje, že 
tieto materiály získal v súlade so zákonom a je ich oprávnený darcovi poskytnúť za 
účelom zverejnenia na internetovej stránke darcu, pričom zodpovedá darcovi za škodu 
v prípade, ak sa ukáže jeho vyhlásenie ako nepravdivé. 

 
 

Článok III 
 

Záverečné ustanovenia 
 
3.1 Zmluva sa uzatvára na základe vyhlásenia obdarovaného o škode, ktoré tvorí nedeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy.  V prípade, že skutočnosti uvádzané obdarovaným vo vyhlásení o 
škode (alebo čo i len jedna z nich) sa ukážu po uzatvorení tejto zmluvy ako nepravdivé, 
je obdarovaný povinný celý dar darcovi vrátiť v lehote do 15 dní odo dňa obdržania výzvy 
darcu na vrátenie daru, a to bezhotovostným prevodom na účet darcu, uvedený v tejto 
zmluve.  

 
3.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvomi zmluvnými stranami. 
 
3.3 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie plnenia predmetu zmluvy a 
stanoviť ďalší postup. 

 
3.4 Akékoľvek oznámenia súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené písomne a doručené 

osobne alebo prostredníctvom faxu, telefónu (s následným doručením listu poštou) alebo 
zaslané poštou na adresu sídla druhej zmluvnej strany. 
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3.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v 
Slovenskej republike.  

 
3.6 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou postupne číslovaných písomných 

dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je 
dohodnuté inak.   

 
3.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, troch pre darcu a jednom pre 

obdarovaného. 
 
3.8 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  „Čestné vyhlásenie“ 
 
 
 
V Bratislave, dňa       Vo Fiľakove, dňa  01.03.2012   
 
 
 
Darca:       Obdarovaný: 
 
Združenie miest a obcí Slovenska                            Mesto Fiľakovo       
                                                     
 
 
 
                                                           
 
                                                                          

   Jozef Dvonč, v. r.            JUDr. Jaromír Kaličiak,v.r.  
     predseda          primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


