
zatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 
číslo zmluvy v SSE, a.s. (CEZ): Z-S-2013-000136-00 

D A R O V A C I A Z M L U V A 

Obdarovaný: 
Mesto Prievidza 
Námestie Slobody 14, 97101 Prievidza 
IČO: 318442 
Nie je platiteľom DPH. 
DIČ:2021162814 
číslo účtu (banka): 16626-382/0200, VÚB, a.s. 

Darca: 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
IČO: 36 442 151 
IČ DPH: SK2022187453 
DIČ: 2022187453 
číslo účtu (banka): 2143550551/0200 (VÚB, a.s.) 
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, 
vložka č.: 10514/L 
zastúpený: Bertrand Jarry, generálny riaditeľ zastúpený: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka 

Článok I. 
Predmet a účel darovania 

1.1 Darca daruje na základe tejto zmluvy obdarovanému finančné prostriedky vo výške 2000 EUR (slovom: dvetisíc eur) 
na podporu kultúrnych aktivít pri príležitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza. 

1.2 Darca poukáže finančné prostriedky podľa článku I. bod 1. tejto zmluvy na účet obdarovaného do 30 dní po podpise 
tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

1.3 Obdarovaný prehlasuje, že dar prijíma. 

2.1 Obdarovaný je povinný využiť dar na účel, ktorý je uvedený v článku I. bod 1. tejto zmluvy, inak sa obdarovanie 
stáva neúčinným a obdarovaný je povinný vrátiť darované finančné prostriedky darcovi. 

2.2 Darca je oprávnený kontrolovať či bol dar použitý na dohodnutý účel (čl. I. bod 1. tejto zmluvy), k čomu sa mu 
obdarovaný zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Darca je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a 
požadovať vrátenie daru, v prípade ak mu obdarovaný odmietne umožniť kontrolu použitia daru. 

2.3 Obdarovaný sa zaväzuje, že darcovi písomne preukáže predmetné použitie finančných prostriedkov na stanovený 
účel najneskôr do 365 dní po obdržaní finančných prostriedkov. 

3.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

3.2 Obdarovaný súhlasí s uvedením názvu/mena príp. aj loga Obdarovaného na/v informačných, reklamných a 
propagačných materiáloch Darcu a ostatných spoločností, vo vzťahu ku ktorým má Darca postavenie ovládajúcej 
osoby v zmysle § 66a Obchodného zákonníka. 

3.3 Túto zmluvu je možné meniť len formou v poradí očíslovaného písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 
stranami. 

3.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
3.5 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán 

uvedené v záhlaví zmluvy. Ak sa doručuje písomnosť, ktorá v prípade nedoručenia druhej zmluvnej strane je 
uložená na pošte s odbernou lehotou, počas ktorej sa druhou zmluvnou stranou nevyzdvihne a vráti sa zmluvnej 
strane, ktorá ju odoslala, má sa za to, že písomnosť bola druhej zmluvnej strane doručená, a to do 3 dní odo dňa jej 
odoslania zmluvnou stranou. 

3.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých jeden rovnopis obdrží obdarovaný 
a dva rovnopisy obdrží darca. 

3.7 Táto zmluva je určitým a zrozumiteľným prejavom danej, slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktoré sú na jej 
uzavretie plne spôsobilé a s jej obsahom súhlasia. 

Článok II. 
Povinnosti obdarovaného 

Článok III. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

V Žiline, dňa 
1 8. 03. 2015 


