DAROVACIA ZMLUVA

O poskytnutí finančných prostriedkov uzavretá v zmysle § 628- 630 Občianskeho zákonníka

I.

Zmluvné strany
Združenie mikroregiónu Nová Baňa
So sídlom : Námestie slobody 1
IČO : 37823477
DIČ : 2021627498
Bankové spojenie: SK7302000000001467472057
Zastúpené : Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA - predsedom ZMNB
(ďalej len „darca")

a

Obec Rudno nad Hronom
So sídlom : 966 51 Rudno nad Hronom 16
IČO : 00320986
DIČ: SK2021111466
Bankové spojenie: IBAN SK67 0200 0000 0000 0512 7422
Zastúpená : PhDr. Marián Šurjanský
(ďalej len „obdarovaný")

Predmet zmluvy

1. Darca sa rozhodol po odsúhlasení členov Združenia mikroregiónu Nová Baňa poskytnúť
obdarovanému finančný dar v hodnote 10.000,00 eur (slovom desaťtisíc eur).
2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma.

Účel zmluvy
1. Darca za účelom podpory po živelnej pohrome zo dňa 17. mája 2021 v obci Rudno nad Hronom
poskytuje finančnú čiastku na elimináciu škôd spôsobených na hmotnom i nehmotnom majetku Obce
Rudno nad Hronom. Obdarovaný sa zaväzuje peniaze preinvestovať do konca roka 2021.

IV.
Ďalšie ustanovenia

1. Dar poskytuje darca obdarovanému dobrovoľne. Obdarovaný dar prijíma a zaväzuje sa použiť ho
len v súlade s účelom uvedeným v odstavci III.
2. Darca má právo požadovať vrátenie daru v prípade zistenia, že obdarovaný porušil ustanovenia 1.
bodu tohto odstavca zmluvy.

3. Darovacia zmluva slúži tiež darcovi pre účely daňového priznania k dani z príjmov podľa platných
zákonov.

4. Darca poukáže finančné prostriedky na účet obdarovaného, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy
do 30 dní odo dňa účinnosti tento zmluvy.

5. Darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle obce a mikroregiónu.

6. Darca a obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej podpísaním prečítali a
že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich pravej a slobodnej vôle.
7. Darovacia zmluva je vyhotovená víroch origináloch, dve vyhotovenia obdrží
mikroregiónu Nová Baňa a jedno vyhotovenie Obec Rudno nad Hronom.

V Novej Bani dňa

Združenie

c. JĺoóJ
ZDRUŽENIE

DARCA ........ ...................................

Mgr. MVDr. Bra/yslav Jaďuď, MBA, predseda mikroregiónu

V Rudne nad Hronom dňa

mikroregiónu

Nová Baňa

Združenie mikroregiónu Nová Baňa, Námestie slobody 1, Nová Baňa (IČO 37823477)

Uznesenie č. 1/2021

Združenie mikroregiónu Nová Baňa
schvaľuje

finančnú pomoc obci Rudno nad Hronom vo výške 10.000,00 eur (slovom desaťtisíc eur) na
odstraňovanie následkov živelnej pohromy - povodni na účet obce Rudno nad Hronom na
základe darovacej zmluvy.

prítomní - 8
za - 7 (Ing. Juraj Tencer - starosta obce Brehy, Dušan Pacalaj - starosta obce Malá Lehota,
Mgr. MVDr. Branislav Jad’uď - primátor mesta Nová Baňa, Mgr. Katarína Forgáčová starostka obce Orovnica, Ing. Jozef Dolinaj - starosta obce Tekovská Breznica, Jozef Mihál starosta obce Veľká Lehota, Kamil Blaho - starosta obce Voznica)
proti - 0
zdržal sa - 1 (PhDr. Marián Šuijanský - starosta obce Rudno nad Hronom)

V Novej Bani, dňa 16.06.2021

mikroregiónu

Nová Baňa
Mgr. MVDr. Brápislav Jad’uď, MBA
predseda ZMNB

