
ZMLUVA č. 936/2022 
o poskytnutí finančného daru – príspevku pri narodení dieťaťa mesta Sereď 

uzatvorená  podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v spojení s  

§ 10 ods.9 písm. d/ a ods. 10  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď v platnom znení. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Zmluvné strany: 

Poskytovateľ finančného daru:  

          MESTO SEREĎ 

          Námestie republiky 1176/10 

          926 00   S e r e ď                         

          zastúpené Ing. Martinom Tomčányim - primátorom mesta                                                                                      

        IČO: 00 306 169 

          bankové spojenie: IBAN: SK74 0900 0000 0002 0350 5156 

 (ďalej len „poskytovateľ“) 

a 

Príjemca finančného daru:  

          Mgr. Michaela Búranová  

          Železničná 1123/4, 926 01  Sereď 

          nar.: xxxxxxxxxxx 

          účet v tvare IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (ďalej len „príjemca“) 

( spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa vo výške  

200 € (slovom: dvesto eur) príjemcovi v súlade s § 10 ods.9 písm. d/ a ods. 10 Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta Sereď v platnom znení. 

2. Finančný dar – príspevok pri narodení dieťaťa bude poskytnutý na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy alebo vyplatený príjemcovi v hotovosti, v pokladni Mestského úradu v Seredi do 15 dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

3. Zmluvou o poskytnutí finančné daru poskytovateľ poskytuje príjemcovi finančný dar – príspevok pri 

narodení dieťaťa a príjemca tento finančný dar prijíma. 

 

          Čl. II 

         Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých  jedno vyhotovenie dostane príjemca 

finančného daru a dve vyhotovenia poskytovateľ finančného daru.  

2. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinná nasledujúcim dňom po 

zverejnení na webovom sídle poskytovateľa, ktorým je internetová stránka mesta Sereď.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, že túto zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si túto 

zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi na tejto zmluve. 

 

V Seredi, dňa ............................. 

                                                                                                    

Poskytovateľ:                                                                                      Príjemca: 

 

.....................................................                                                        .............................................................. 

Ing. Martin Tomčányi – primátor                                                        Mgr. Michaela Búranová 
 


