
Zmluva o použití finančného daru c. 004/15/01/DZ 
(ďalej len „zmluvar") uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi: 

zmluvnými stranami: 

I. 
Mesto Senec 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Mierové nám.8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
00305065 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
562441/5200 
(ďalej len ,Mesto Senec") 

II. 
NEZÁBUDKA - Združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi 
Sídlo: 
IČO: 
V zastúpení: 

Bankové spojenie: 
č.ú.: 

Turnianska 8/A, 903 01, okres Senec 
34076255 v 

Ing. Arch. Štefan Kamenár - predseda združenia 
Ildikó Madarászová - štatutárny zástupca - riaditeľ Domu Nezábudka 
Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
0019196373/0900 

(ďalej len ,Nezábudkalí) 

C1.L 
Predmet zmluvy a účel 

1. Dňa 04.02.2015 Mesto Senec uzatvorilo so spol. up brand activation, s.r.o. darovaciu 
zmluvu č. 001/15/01/DZ, na základe ktorej spol. up brand activation, s.r.o. poskytla Mestu Senec 
účelový finančný dar vo výške 488,- € (slovom: štyristoosemdesiatosem eur), ktorý môže Mesto 
Senec použiť len na školstvo, ochranu a podporu mládeže a charitatívne účely. 

2. Zmluvné strany sa v súlade s odsekom 1. tohto článku tejto zmluvy dohodli, že Mesto 
Senec poskytne obdržaný finančný dar vo výške 488,- € (slovom: štyristoosemdesiatosem eur) 
(ďalej len .finančný dar") pre Nezábudku na financovanie aktivít Nezábudky v súlade s účelom 
a predmetom činnosti tohto združenia. Nezábudka finančný dar s vďakou prijíma. 

3. Mesto Senec poukáže finančný dar bezhotovostným prevodom priamo na účet 
Nezábudky uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa podpísania 
tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a jej zverejnenia v súlade s čl. III. ods. 1. tejto zmluvy. 

4. Nezábudke nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky poskytnúť 
protihodnotu finančného daru vyjadriteľnú v peniazoch. 
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ČI. II. 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade použitia finančného daru v rozpore 
s či. I. ods. 2 tejto zmluvy na iný ako dohodnutý účel, sa Nezábudka zaväzuje vrátiť finančný dar 
do 5 (piatich) dní od písomného vyzvania. 

ČI. III. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Mesta Senec 
www.senec.sk. 

2. Táto zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. Ďalej prehlasujú, že ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne zrozumiteľné a určitá zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme. 

4. Akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vyhotovené písomne vo forme dodatkov a musia 
byť podpísané zástupcami oboch zmluvných strán, inak sú neplatné. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) exemplároch, pričom každá zmluvná strana 
obdrží po 2 (dve) vyhotovenia tejto zmluvy. 

VSenci,dňa....05.06.2015 

Mesto Senec Nezábudka -Združenie na pomoc 
rodinám so zdravotne postihnutými deťmi 

podpísané podpísané 

http://www.senec.sk

