
ZMLUVA  
o poskytnutí účelového daru 

uzavretá v zmysle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a v súčinnosti 
so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
 
Darca: 
 
Názov:    MOST FOUR s.r.o.  
IČO:     44692951  
Sídlo:     Palisády 55, 811 06 Bratislava 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č. 57495/B 
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Marián Klčo, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s.,  

SK46 0200 0000 0029 8660 8555 
 
    (ďalej len ako „darca“ )  
 
a 
 
 
Obec: 
 
Názov:    Obec Oľdza 
IČO:    00 305 651 
Sídlo:     Oľdza č. 16, 930 39 Oľdza 
Konajúci prostredníctvom:    Ildikó Gyurcsiová, starosta 
Bankové spojenie:   Prima banka, a.s.,  
    SK58 5600 0000 0038 4711 4007 
 
    (ďalej len ako „obec“ ) 
 

(Darca a obec spolu ako „zmluvné strany“) 
 

 
Preambula 

 
1. Darca je právnická osoba založená a existujúca podľa platných právnych predpisov SR, 

zapísaná v obchodnom registri, ktorá má záujem poskytnúť peňažný príspevok s uvedením 
konkrétneho účelu obci tak, aby sa prispelo na rozvoj obce vo verejnom záujme. 
 

2. Obec má záujem zabezpečiť prostredníctvom poskytnutého príspevku splnenie účelu, na 
ktorý je príspevok určený. 



 
3. V súlade s § 5 ods. 1 písm. e) a ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec oprávnená prijať 
dar, ktorému darca určí účel, na ktorý sa majú darované prostriedky použiť. 

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok darcu poskytnúť obci dar vo výške 500,00 €, slovom: 

päťsto eur (ďalej len „dar“), a to v hotovosti do pokladne obce. 
 

2. Darca podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve bezodplatne daruje obci dar uvedený 
v ods. 1 tohto článku Zmluvy a obec dar s vďakou prijíma. Darca prevedie peňažné 
prostriedky tvoriace dar obci do 7 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. 

 
 

Článok II. 
Účel daru 

 
1. Účelom tejto Zmluvy a poskytnutia daru darcu obci je finančná podpora obce určená na:  

výdavky spojené s organizáciou Súťaže vo varení guľášu, ktorá sa koná v obci dňa  
07.08.2021. 
 

2. Obec sa zaväzuje dar použiť výlučne na účel uvedený v tomto článku.  
 

3. Dar poskytnutý obci za účelom uvedeným v ods. 1 tohto článku sa považuje za príjem 
rozpočtu obce podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo obe zmluvné strany 
berú na vedomie. 

 
 

Článok III. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ náklady na zabezpečenie účelu, na ktorý má byť dar poskytnutý, presiahnu hodnotu 

poskytnutého daru, obec uhradí prevyšujúcu sumu z iných zdrojov. Pokiaľ náklady na 
zabezpečenie účelu, na ktorý má byť dar poskytnutý, nedosiahnu hodnotu poskytnutého 
daru, zvyšnú sumu použije obec na iný verejno-prospešný účel. 
 

2. Obec zabezpečí použitie daru na dojednaný účel bezodkladne po tom, ako obdrží peňažné 
prostriedky tvoriace dar, najneskôr však do 2 mesiacov odo dňa obdržania peňažných 
prostriedkov. 

 
3. Darca má právo na informáciu, v akom stave riešenia sa príprava realizácie účelu použitia 

daru nachádza. 
 

4. Darca má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak obec použila dar na iný ako uvedený 
účel v tejto Zmluve, pričom od realizácie dojednaného účelu, na ktorý mal byť dar použitý 
bezdôvodne upustila.  



 
5. Obec má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak darca neposkytne dar na bankový účet 

obce v lehote stanovenej touto Zmluvou. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné 
a doručené druhej zmluvnej strane, pričom odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od 
začiatku. 

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy a touto Zmluvou neupravené sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 
 

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma  zmluvnými stranami. 
Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť dodatkom k Zmluve uzavretým v  
písomnej forme opatreným podpismi oboch zmluvných strán. 

 
3. Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.  
 
4. Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa tejto Zmluvy alebo inak súvisiace s touto Zmluvou 

budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán. Ak nebudú takto 
vyriešené v primeranej dobe, môžu byť predložené na rozhodnutie príslušnému súdu. 

 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, porozumeli jej 

obsahu a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky. Zmluva bola uzatvorená po 
vzájomnom prejednaní, podľa vážnej a slobodnej vôle zmluvných strán, bez nátlaku, 
tiesne, nevýhodných podmienok a v predpísanej forme, čo zmluvné strany potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 

 
 
V Oľdzi dňa 29.07.2021    V Oľdzi dňa 29.07.2021     
 
 
 
V.R.       V.R. 
....................................................   .................................................... 
MOST FOUR s.r.o.     Obec Oľdza    
v zast.: Mgr. Marián Klčo    v zast.: Ildikó Gyurcsiová, starosta 
   
 


