
DAROVACIA ZMLUVA

uzatyorená v zmysle ust. § 628 a nasl. zákonač.4011964 Zb. Občiansky zákonník medzi:

1.

Nadácia vzdelanie a zdravie
Sídlo: Sasinkova 15/a 81108 Bratislava
IČo::ogogzs+
BaŇové spojenie: Tatrabanka
Císlo účtu: SK681 1000000002945042567
Zastiryená: prof. MUDr. Štefan Polák, CSc, /správcanadáciel
lďalqlen" darca"l

2
Názov: Obec Koprivnica
Sídlo: 08643 Koprivnica
Bankové spojenie: VUB
Císlo účtu: SK 1 70200000000000 4022522
Zastúpený: ing. Peter Krupa
l ď alej len" obdaro v aný" l

PREAMBULA
Táto zmluva vychádza zo zásaď dobrých mravov, vzájomnej informovanosti, serióznosti
a zásad poctivého obchodného styku medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa
dohodli, že touto darovacou zmluvou darca daruje obdarovanému finančný dar včlánku
II. ods. 1/tejto zmluvy.

článok I.
PREDMET ZMLUVY

1.

Darca sa zavázuje na základe ustanovení tejto zmluvy prenechať obdarovanému finančný dar
definovaný v článku II. tejto zmluvy
2.
Obdarovaný sa týmto zavázuje, že uvedený finančný dar prijíma

1

Uvedený finančný dar je venovaný v súlade so štatútom nadácie Vzdelanie aZdravie aie
venovaný ako príspevok pre športovú činnosť ZŠ Koprivnica.

čbnok II.



/

PREDMET DAROVANIA

1.

Predmetom darovania je finančný dar vo výške 1000 eur slovom: (Tisíc Eur).

2.
Darca sazavázuje, že predmet daru bude vyplatený bankovým prevodom
do 14 dní od popísania zmluvy, alebo v hotovosti na číslo účtu SK1702000000000004022522.
1

Zmluvné strany sa dohodli, že darcovi vzniká právo transparentnej kontroly ako bol finančný
dar použitý, a to prostredníctvom ročnej účtovnej uzávierky.
4.
Darca má právo nazachovanie mlčanlivosti vo veciach týkajúcich sa poskytnutia finančného
daru v prípade, že prejavi vóťu zostať anonymným darcom.

čHnok III.
zÁvnnnČNn usrnNovENIA

1.

Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a uzatvorili ju
slobodne bez akéhokoťvek nátlaku.
a

Túto zmluvu je možné meniť alebo dopíňať len písomnou formou so súhlasom obidvoch
zmluvných strán.
4.
Táto zmluva je vyhotovenáv 2.
obdrží 1 obdarovaný al darca.

V Bratislave dňa 17.I0.2017

exemplároch, zktorých po ich obojstrannom podpísaní

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc. štatutár Ing. Peter Krupa, štatutár


