
Materská škola
Obrancov mieru

Do~lo dňa: 16 -09- 2011
trslo: .Aff!f~.f!... PrO.: .
Pridelené: ... /WJt.~)4.{.!..'/.~ ..I...cj'::.~~'!:.r/);

Darovacia zmluva
uzatvorená na základe § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

uzatvorená medzi

Nadácia Spoločne pre región
so sídlom Framborská 12,01001 Žilina
IČO: 37900706 DIČ: 2021704289
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 262086451111100
zastúpená : Monika Kontšeková, správca nadácie
zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
pod číslom 203/Na-2002/693
( ďalej ako "darca" )

a

Materská škola

So sídlom: Obrancov mieru 400/51,01501 Rajec
IČO: 321575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: 23621432/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.
zastúpená: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
( ďalej ako "obdarovaný" )

uzatvorili túto darovaciu zmluvu

I.
Predmet zmluvy

1 Darca bezplatne a dobrovoľne daruje sumu vo výške 434,98 € slovom:
Štyristotridsat'štyri euro a devät'desiatosem centov (d'alej ako "dar" ) obdarovanému
pre nasledovný účel: Podpora modernizácie materiálno-technického zabezpečenia

školy, inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky,
knižno-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok,
softwarové vybavenie výpočtovej techniky, modernizácia interiéru a exteriéru školy,
kultúrne a športové aktivity detí, kultúrne podujatia a športové sút'aže pre deti, pre
rodičov a deti, výlety, exkurzie, zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja
školy, prednášková činnost' odborníkov v materskej škole, účast' pedagógov na
odborných prednáškach.

2 Obdarovaný dar prijíma.
3 Darca poskytuje dar na konkrétny účel- pre potreby uvedené v Článku 1. Predmet

zmluvy v bode 1.



4 Obdarovaný je povinný darcovi preukázať a zdokladovať, že peňažné prostriedky
použil na určený účel. Vecné použitie peňažných prostriedkov je obdarovaný povinný
preukázať účtovnými dokladmi najneskôr do 31.12.2012.

II.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

1 Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k daru prevzatím daru od darcu najneskôr
však do 31.10.2011, pričom podmienkou pre poskytnutie daru je prijatie peňažnej

sumy od Daňového úradu v zmysle Zmluvy o spolupráci zo dňa 14.2.2011.

III.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.

2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli :l na znak súhlasu s jej
znením ju v 2 rovnopisoch slobodne, vážne, dobrovoľne, bez co' .t<:ového a právneho
omylu podpísali. Darca obdr'" - l rovnopis a obdarovaný 1 r-.opis zmluvy.
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Nadácia Spoločne pre región
zastúpená

Monika Kontšeková, správca nadácie


