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Darovacia zmluva  
(§ 628 a nasl. OZ) 

 
 
 

Darca :  Ing. Kornel Snadík 
      bytom Sidónie Sakalovej 103 
      014 01  Bytča 
 
  (ďalej aj len „Darca“)  

  
a 

 
Obdarovaný : Mesto Bytča 
 Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 
 IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 
 bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Bytča 
 číslo účtu : SK12 0200 0000 0000 2352 5432 
 štatutárny orgán : Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
 

 (ďalej aj len „Obdarovaný“) 
 
sa dnešného dňa dohodli na uzatvorení tejto darovacej zmluvy :  
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Darca ako donor Mesta Bytča sa rozhodol darovať finančné prostriedky na zabezpečenie 

a podporu športovej činnosti niektorých mestských klubov, ktoré dlhodobo vykonávajú 
úspešne reprezentáciu mesta. Finančné prostriedky budú čerpané na športové akcie v priebehu 
roku 2020.  

 
2. Darca daruje Obdarovanému peňažnú sumu vo výške 4000 Eur, slovom štyritisíc Eur. Táto 

sume bude rozdelená nasledovne: 
 

Mestský futbalový klub Bytča          2 000 €       pre deti a mládež vo veku od 5 do 17 rokov! 
Mestský hádzanársky klub Bytča      400  €   
TZOB šachový oddiel Bytča               300 € 
TZOB stolnotenisový oddiel Bytča    300 € 
Športový klub telesne postihnutých športovcom Kinex Bytča       1 000 € 
 
Finančné prostriedky budú použité pre technickú, materiálnu a prevádzkovú podporu 
jednotlivých vyššie uvedených klubov a oddielov.  
 
Doklady k vyúčtovaniu finančných prostriedkov predložia vyššie uvedení obdarovaní do 
pokladne MsÚ najneskôr 15.12.2020. 
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3. Obdarovaný peňažný dar uvedený v bode 2. tohto článku s vďakou prijíma. 

 
II. 

Vyplatenie daru 
 

Darca peňažnú sumu 4000,00 Eur v súlade s ustanovením článku I. bodu 2. tejto zmluvy 
poskytne Obdarovanému v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Bytči, v lehote 10 dní odo dňa 
uzatvorenia tejto zmluvy. 

 

III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 
2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť dohodnuté písomne a schválené 

oboma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú integrálnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
3. Obe zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá 

ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných a obsahovo zhodných vyhotoveniach, po 

jednom pre každú zo zmluvných strán. 
 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obdarovaného. 

 
 
 

 
       V Bytči, dňa 17.1.2020                                                    V Bytči dňa, 17.1.2020 
 
 
 
 
 
 
      ..............................................                                         .....................................................               
            Ing. Kornel Snadík                              Ing.. Miroslav Minárčik 
         primátor Mesta Bytča 
 
 


