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                                                                                                                                     DOT 019/2019 
DAROVACIA ZMLUVA 

uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 
medzi zmluvnými stranami 
 
 
 
názov: NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY 
právna forma: nadácia 
registrovaná: Register nadácii vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné 

číslo: 203/Na-2002/884 
sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 
IČO: 42127912 
bankové spojenie: SK2065000000000020290260 
konajúca prostredníctvom: Mgr. Hana Tarabová, správca nadácie 
(ďalej len „Darca“) 
 
a 
 
názov:        Mesto Bytča            
právna forma:  obec 
registrovaná:     
so sídlom:    Námestie SR 1, Bytča 
korešpondenčná adresa:         Námestie SR 1, 014 38  Bytča       
IČO:  00321192 
bankové spojenie:   SK79 0200 0000 0015 9105 9358 
konajúca prostredníctvom:    Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
 
(ďalej len „Obdarovaný“) (ďalej Darca a Obdarovaný spolu len „Zmluvné strany“ alebo samostatne aj „Zmluvná 
strana“) 
 

 
Článok I 

Predmet Zmluvy 
 
 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je bezplatné prenechanie nižšie definovaného Daru Darcom Obdarovanému na 
nižšie definovaný Účel, a to na základe rozhodnutia oprávneného orgánu Darcu. 

1.2 Predmetom daru sú peňažné prostriedky vo výške 1 550,00 € (slovo tisíc päťstopäťdesiat  eur) (ďalej len 
„Dar“). 

1.3 Obdarovaný Dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti, ktoré mu zo Zmluvy vyplývajú. 
  

 
Článok II 

Spôsob prenechania Daru 
 
 

2.1  Darca prenechá Obdarovanému Dar prevodom peňažných prostriedkov, ktoré sú Darom, v prospech účtu      
Obdarovaného uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy, a to do 30 dní od podpisu Zmluvy oboma Zmluvnými    
stranami.  
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Článok III 
Účelová a časová viazanosť použitia Daru 

 
 

3.1 Obdarovaný je povinný použiť Dar v súlade s verejnoprospešným účelom, na podporu ktorého je Darca ako 
nadácia zriadený, a to konkrétne v súlade s Účelom, na ktorý Darca Dar Obdarovanému poskytuje 
podľa bodu 3.2 Zmluvy, a to do 30.09.2019 (ďalej len „Doba použitia“). 

3.2 Darca poskytuje Dar Obdarovanému na účel uvedený v prílohe tejto Zmluvy  v časti pomenovanej  „Účel“ 
(ďalej len „Účel“). 
 

3.3 V prípade, že Darca poskytuje Dar resp. jeho časť Obdarovanému prevodom z účtu č. 
 SK0665000000190020290260, t.j. z prostriedkov podielu zaplatenej dane, ktorý bol Darcovi poukázaný 
 ako prijímateľovi podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
 (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), je Darca oprávnený prenechať a Obdarovaný povinný použiť Dar 
 resp. túto jeho časť len na účely uvedené v § 50 ods. 5 a ods. 11 posledné dve vety Zákona o dani z 
 príjmov, a to v lehote uvedenej v § 50 ods. 10 a 11 Zákona o dani z príjmov, avšak v súlade s Účelom a 
 Dobou použitia podľa tejto Zmluvy.  

 

3.4 Obdarovaný sa zaväzuje preukázať Darcovi presný spôsob (vrátane účelu a času) použitia Daru do 
15.04.2017, a to písomným prehľadom výdavkov a kópiami účtovných dokladov, prípadne aj kópiami 
zmlúv resp. dohôd, písomnou správou, fotodokumentáciou a pod. 

3.5 Obdarovaný sa zaväzuje preukázať Darcovi presný spôsob použitia Daru kedykoľvek na požiadanie 
Darcu spôsobom určeným Darcom, a to bez zbytočného odkladu. Darca je oprávnený vykonať u 
Obdarovaného kontrolu, či bol Dar Obdarovaným použitý v súlade so Zmluvou, a to najmä 
nahliadnutím do účtovných záznamov, osobnou účasťou na aktivitách a podujatiach, na ktoré je Dar 
použitý, osobnou návštevou u Obdarovaného resp. v priestoroch, v ktorých je Dar použitý, a pod. 
Obdarovaný sa zaväzuje výkon takejto kontroly Darcovi umožniť a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. 

3.6 V prípade, že Obdarovaný nepoužije Dar v súlade so Zmluvou, alebo hodnoverne nepreukáže Darcovi 
v súlade so Zmluvou spôsob použitia Daru, je Obdarovaný povinný poskytnutý Dar Darcovi 
bezodkladne vrátiť, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Darcu na vrátenie 
Daru. Ak sú predmetom Daru peňažné prostriedky, Obdarovaný Dar vráti formou bezhotovostného 
prevodu na účet Darcu uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak sa Obdarovaný dostane do 
omeškania s vrátením Daru, Darca je oprávnený požadovať od Obdarovaného úrok z omeškania v 
zákonnej výške zo sumy peňažných prostriedkov, ktoré sú predmetom Daru, a to za každý deň 
omeškania až do zaplatenia.  

 
 
 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

 
 

4.1 Akákoľvek zmena tejto Zmluvy je možná len dohodou Zmluvných strán formou číslovaných dodatkov k 
tejto Zmluve, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak. Kontaktné údaje Zmluvných strán uvedené v 
záhlaví Zmluvy je možné meniť bez potreby dodatku k tejto Zmluve, na základe písomného oznámenia 
dotknutej Zmluvnej strany doručeného druhej Zmluvnej strane. 

4.2 Osoby, ktoré podpisujú túto Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvnej strany a túto 
Zmluvnú stranu zaväzovať. 

4.3 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou Zmluvnou 
stranou na adresu sídla/bydliska druhej Zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy. Za deň doručenia sa považuje 15-ty deň po odoslaní písomnosti Zmluvnou stranou. 
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4.4 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú zákonom č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

4.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvomi Zmluvnými stranami. 

4.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre Darcu a jeden pre 
Obdarovaného. 

4.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je časť prílohy pomenovaná „Účel“. 

4.8 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Zmluvy zodpovedá ich 
skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

 
 
 
 
Bratislava, dňa 19.2.2019                                                    
 
 
 
Darca: 

_____________________________________ 

Bytča, dňa 25.2.2019 
 
 
 
Obdarovaný:      

_______________________________________ 
NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY Mesto Bytča 

Mgr. Hana Tarabová, správca nadácie     Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta            
 

  
 


