
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle § 628 a následne zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších zmien a doplnkov medzi zmluvnými stranami: 

Darca: Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, nezisková organizácia 
adresa: Námestie slobody č. 6,971 01 Prievidza 
zastúpený: Ing. Lýdiou Ondrejkovou, riaditeľkou 
IČO: 37 923 650 
DIČ: 2022507322 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Prievidza 
číslo účtu: 0373096420/0900 
(ďalej len „darca") 

a 
Obdarovaný: mesto Prievidza 
adresa: podateľňa Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
zastúpený: JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta 
IČO: 00 318 442 
DIČ: 2021162814 
bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Prievidza 
číslo účtu: 16626-382/0200 
(ďalej len „obdarovaný") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 2 500,00 €, slovom dvetisícpäťsto EUR, 
(ďalej len dar") na vydanie novej publikácie monografického typu o meste Prievidza, ktorú vydá 
obdarovaný do konca roka 2013. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že dar bez výhrad s vďakou prijíma. 

3. Darca poskytuje dar výhradne pre účel financovania vydania knihy PRIEVIDZA monografia mesta 
v edícii GÉNIUS LOCIvroku 2013. 

4. Obdarovaný prehlasuje, že finančný dar použije na vytvorenie a spracovanie bohatej 
fotodokumentácie a skenov jednorozmerných dokumentov i trojrozmerných predmetov získaných od 
zberateľov v priebehu prípravnej etapy tvorby jednotlivých kapitol publikácie, na dopracovanie 
a korektúry textov, ktoré sa v priebehu trojročnej prípravy niekoľkokrát menili, a na tlač knihy. 

Článok II. 
Odovzdanie daru 

Darca poukáže obdarovanému dar, prevodom na bankový účet číslo: 16626-382/200 vedený v VÚB, a. 
s , pobočka Prievidza najneskôr do 31. augusta 2013. 

Článok III. 
Ostatné ustanovenia 

1. Obdarovaný je povinný použiť dar iba na účel uvedený v článku I. bod 4. tejto zmluvy. V prípade, že 
obdarovaný nevyužije z akýchkoľvek dôvodov dar, resp. jeho časť na dohodnutý účel do 31. decembra 
2013, darca má právo od tejto zmluvy odstúpiť s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení 



od zmluvy obdarovanému, pričom obdarovaný je povinný dar vrátiť darcovi do 7 dní od doručenia 
odstúpenia. 

2. Darca je oprávnený požadovať od obdarovaného doklady preukazujúce použitie daru na účel 
uvedený v článku I. bod 4. tejto zmluvy a obdarovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť. 

3. Darca je oprávnený vykonať kontrolu, či obdarovaný použil dar v súlade s článkom I. bod 4. tejto 
zmluvy a obdarovaný sa zaväzuje poskytnúť pritom potrebnú súčinnosť. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 
ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 

2. Zmluva zaniká: 
a) dňom úplného splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich obidvoma zmluvnými stranami. 
b) výpoveďou s výpovednou lehotou v trvaní sedem dní odo dňa doručenia jej písomného 

vyhotovenia druhej zmluvnej strane. 

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

4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k zmluve je možné uskutočniť výlučne formou písomných 
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo 
zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch. 

6. Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že uzavretie zmluvy riadne zvážili, 
celý text zmluvy si prečítali, čo do obsahu i rozsahu mu porozumeli a nemajú žiadne námietky. Súčasne 
prehlasujú, že zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že nebola podpísaná v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na zmluve. 

Prievidza 12. augusta 2013 

Ing. Lýdia Ondrejková 
za darcu 
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