
DA RO VA CIA ZM L U V A
o poskytnutí finančných prostriedkov 

Uzavretá v zmysle § 628- 630 Občianskeho zákonníka

I .

Zm luvné sírany

Názov spoločnosti: STAVIM A T s.r.o.

So sídlom:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
IBAN:
Bankové spojenie: 

(ďalej len „darca“)

Dopravná 1907/3. 075 01 Trebišov
43 953 859
2022538254
Jozef  Horvál, konateľ
SK36 0200 0000 0024 1639 9958
VUB, a.s., pobočka Trebišov

So sídlom: 
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IBAN:
Bankové spojenie:

Mesto Trebišov

M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 
PhDr. Marek Čižmár, primátor 
00 331 996 
2020773590
SK39 0200 0000 0000 1932 5622 
VÚB, a.s.

(ďalej len „obdarovaný“)

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je  peňažný dar vo výške 2,000.00 € na podporu podujatí 
organizovaných mestom Trebišov.

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma.

III.
Ostatné dohodnuté podmienky

1. Darca poukáže finančné prostriedky na účet obdarovaného, ktorý je  uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy do 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

2. Obdarovaný tieto finančné prostriedky prijíma a použije ich výlučne v zmysle 
predchádzajúceho článku zmluvy.

3. V prípade, že obdarovaný poruší podmienky dohodnuté v článku II. tejto zmluvy, 
môže darca od zmluvy odstúpiť. Obdarovaný sa zaväzuje, že vráti prostriedky do 30 
dní odo dňa, ako sa darca dozvie o porušení dohodnutých podmienok.



4. Obdarovaný sa zaväzuje primeraným spôsobom uvádzať logo a iné identifikačné 
údaje Darcu na propagačných materiáloch podujatia a na webovom sídle mesta 
Trebišov.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Darovacia zmluva nadobúda účinnosť dňoni podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami.

2. Darca a obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej 
podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájom nom  prerokovaní podľa ich pravej 
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

3. Darovacia zmluva je  vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom  pre každú zmluvnú 
stranu.

V Trebišove. dňa 20.12.2019
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