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Zmluva o poskytnutí peňažného daru Došio: 2 0 - O h -
podľa § 628 a nasi Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
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(ďalej „Zmluva") j ^ J / / toM; / > / /£-

Zmluvné strany 

Obchodné meno: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Sídlo: A. Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
IČO: 31609651 
Bankové spojenie 
Číslo účtu : 
(ďalej "Darca") 

Názov: Volejbalový klub Vyhne, v zastúpení Ing. Miloš Ziman, predseda klubu 
Sídlo: Vyhne 336, 966 02 Vyhne 
IČO: 31095984 
DIČ: 2021458703 
Bankové spojenie: ' . . . . — — 
číslo účtu: 
Občianske združenie registrované na MV SR pod číslom WS/1-900/90-12863 dňa 14.8.1997 
(ďalej "Obdarovaný") 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom Zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 200,- Eur (slovom :dvestoEur), ktorý darca 
poukáže v prospech vyššie uvedeného účtu Obdarovaného. Obdarovaný dar s vďakou prijíma. 

1.2 Peňažný dar je účelovo viazaný ako príspevok Obdarovanému na podporu telesnej kultúry a športu v rámci 
projektu Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na antuke „Memoriál Júliusa 
Moru Vyhne 2013". 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

2.1 Obdarovaný sa zaväzuje peňažný dar použiť výlučne na účel uvedený v bode 1.2 tejto Zmluvy. 
2.2 Darca je oprávnený vykonať u Obdarovaného kontrolu, či bol peňažný dar Obdarovaným použitý v súlade s 

bodom 1.2 tejto zmluvy. Obdarovaný sa zaväzuje výkon takejto kontroly Darcovi umožniť a poskytnúť mu 
všetku potrebnú súčinnosť. 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

3.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán. 
3.2 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 

mať za následok ohrozenie plnenia predmetu Zmluvy a dohodnúť ďalší postup. 
3.3 Zmluva sa spravuje a vykladá podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. 
3.4 V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení 

nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel 
daného ustanovenia. 

3.5 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou postupne číslovaných písomných dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je dohodnuté inak. 

3.6 Obdarovaný nie je oprávnený previesť práva a/alebo povinnosti zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Darcu. 

3.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch jeden pre Darcu a jeden pre Obdarovaného. 

V Žiari nad Hronom, dňa 20.8.2013 

Darca 
SLUŽBY 

SlAR NAD H R O N O M 
spol. s r.o. /g\ 

tľ l . A. Dubčeka 45 ® 
" 15 58 Žiar nad Hronom 

Vo Vyhniach, dňa 

Obdarovaný, Volejbalový^lub Vyhne 
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, , VOLEJBALOVÝ KLUB 
T v Y K N E 

IČO: 310 95 984 
966 02 VYHNE 


