
Zmluva 

o poskytnutí peňažného daru č. 268/2018 
 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Obdarovaný:  Obec Braväcovo                                 

Sídlo:    Braväcovo 196, 976 64  Braväcovo 

IČO:    00313301 

DIČ:    2021223050 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:   SK61 5600 0000 0020 0089 2001  

V zastúpení:   Ing. Peter Baliak, starosta obce  

 

 

Darca:   BURSA,  s.r.o 

Sídlo:   Partizánska cesta 70, 974 01  Banská Bystrica 

IČO:   36055123 

DIČ:   2020095825 

Bankové spojenie:      Tatra banka, a.s. 

Č.účtu:   SK89 1100 0000 0026 2577 8620 

V zastúpení:  Ing. Ondrej Bursa 

 

            uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí daru:  

  

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Darca daruje obdarovanému finančný príspevok vo výške 200 EUR, 

slovom: dvesto EUR, za účelom použitia týchto finančných prostriedkov 

ako podpora pri organizovaní podujatia: Dni obce Braväcovo,  v termíne 

01.-02. september 2018. 

 

Čl. III 

Čas plnenia 

 
1. Darca poskytne obdarovanému  finančné prostriedky bezhotovostným 

prevodom na číslo bankového účtu uvedeného v tejto zmluve do 10 dní po 

podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

 

 

 



Čl. IV  

Použitie daru 

1. Obdarovaný použije dar výlučne pre účely uvedené v Čl. II tejto zmluvy. 

Obdarovaný je povinný viesť si evidenciu využitia finančného daru, pričom 

každé využitie peňažných prostriedkov je povinný preukázať daňovými 

dokladmi. Obdarovaný je zároveň povinný na žiadosť darcu predložiť 

doklady preukazujúce využitie daru na uvedený účel. 

 

2. Darca je oprávnený skontrolovať využitie finančného príspevku v plnom 

rozsahu. V prípade, že použitie finančného príspevku v súlade s účelom 

uvedeným v Čl. II tejto zmluvy je nedostatočne preukázané, alebo 

obdarovaný nevedie evidenciu podľa tohto článku, môže darca požadovať 

navrátenie finančného príspevku v plnom rozsahu.  

 

 
Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na 

území Slovenskej republiky. 

 

2. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, 

zmluve porozumeli a zmluvu uzatvárajú slobodne, nie pod nátlakom alebo 

za nápadne nevýhodných podmienok.  

 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 

strana dostane po dvoch vyhotoveniach. 

 

V Braväcove, dňa 13.08. 2018 

 

 

 

 

Obdarovaný:                                                               Darca: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   


