
OtôfoloilsL. 

DAROVACIA ZMLUVA 
uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka nižšie uvedeného dňa medzi 

Darcom: NADÁCIA DALKIA SLO VENSKO 

Sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

IČO: 30868637 

V zastúpení: Miroslav Kot, správca nadácie 

Č. účtu: 9413091001/5600, Príma Banka Slovensko a.s. 

a 

Obdarovaným: MESTO SENEC 

Sídlo: Mierové nám.8, 903 01 Senec 

Zastúpený: Ing. Karol Kvál - primátor 

IČO: 00305065 

Číslo účtu: 562441/5200 OTP Banka Slovensko, a.s. 

Preambula 

Darca je nadáciou podľa zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov. Bol založený o. i. za účelom podpory rozvoja 
duchovných hodnôt, zachovania kultúrnych hodnôt a podpory vzdelávania. Prijímateľ je 
organizátorom kultúrneho podujatia „Senecké leto", ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2014 
a „Veľkého letného karnevalu", ktorý sa uskutoční dňa 27.06.2014 na Slnečných jazerách -
juh v Senci. „Senecké leto" je spoločensko-kultúrnym podujatím, ktoré má celospoločenský 
rozmer, prostredníctvom usporiadania série koncertov pre všetky vekové kategórie. Na 
základe vyššie uvedeného zmluvné strany uzatvárajú darovaciu zmluvu tohto znenia: 



I. 

Predmet zmluvy 

1. Darca sa touto darovacou zmluvou zaväzuje obdarovanému bezodplatne prenechať 
sumu vo výške 1400,- Eur (slovom tisíc štyristo eur) ako peňažný dar za účelom 
finančného príspevku na realizáciu projektu obdarovaného v zmysle preambuly 
tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný dar od darcu s vďakou prijíma a zaväzuje a ho použiť výlučne na účel 
stanovený touto zmluvou. 

3. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar iba na účel uvedený v článku I. tejto zmluvy 
a na písomné požiadanie darcu túto skutočnosť mu preukázať. Ak obdarovaný na 
požiadanie darcu podľa predchádzajúcej vety nepreukáže darcovi použitie daru na 
účel uvedený v článku I. tejto zmluvy, darca má právo požadovať od 
obdarovaného vrátenie daru, pričom obdarovaný je povinný vrátiť darcovi dar do 
30 dní odo dňa, kedy sa obdarovanému doručí písomná výzva darcu na vrátenie 
daru. 

II. 
v 

Cas plnema 

Darca sa zaväzuje peňažný dar podľa čl. I. zmluvy previesť bezhotovostný prevodom 
na bankový účet obdarovaného vedený v OTP Banke Slovensko, a.s. č. účtu 562441/5200 do 
7 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

III. 

1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto darovacej zmluvy sa riadia právnym poriadkom 
Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom darca aj obdarovaný obdrží 
jeden exemplár. 

3. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 


