
 

Zmluva o darovaní 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 
 

1. Zmluvné strany : 
 

1.1.Darca : 

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. , Novoveská cesta 9304/28, 

053 31 Spišská Nová Ves -  Novoveská Huta  

V zastúpení :  Ing. Ján Novák ,  riaditeľ  - konateľ spoločnosti 

                        Ing. Jozef Perháč , zástupca riaditeľa – konateľ spoločnosti 

IČO: 31666205, DIČ: 2020503034, číslo účtu :  ........................ 
Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,Oddiel. Sro, Vložka číslo :2601/V 

( ďalej len ako darca ) 

1.2.Príjemca : 

Halová Miniliga SNV, Sadová 2, 052 01 Spišská Nová Ves 

V zastúpení :  Štefan Markulík – zástupca – riaditeľ turnaja 

číslo účtu :...........................                                                   ( ďalej len ako príjemca ) 

 

2. Predmet zmluvy : 

 
Finančná dotácia  na pokrytie nákladov spojených s organizáciou  turnaja v malom futbale -  Halovej 

Miniligy Spišská Nová Ves .  

 

3. Povinnosti darcu : 

 
Darca poskytne príjemcovi finančný príspevok vo výške  500 ,- € na účel uvedený v článku 2. 

 

4. Povinnosti príjemcu : 

 
Príjemca použije poskytnutý finančný príspevok podľa článku 2 a predloží o tom darcovi účtovné 

doklady.  

 

5. Záverečné ustanovenia : 

 
5.1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

5.2.  Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 

zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými  stranami. 

5.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre darcu a jeden 

rovnopis pre príjemcu. 

5.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

5.5.  Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle príjemcu alebo darcu, podľa  toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

 



 

5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi,  15.01. 2020 

 

 

Darca :                                                                                 Príjemca : 

 

 


