DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi
týmito zmluvnými stranami:

Darca:
Nadácia PARTNERS
IČO: 42 128 986
sídlo: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
zap. v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
reg. č. 203,/Na-2002/888
zastúpený:
(ďalej len „Darca")
a

2.
Obdarovaný:
,
/
Názov školy: JriA', ŕ.VDÁ
t!Mí.žJy.tú...
/ť/i.
IČO:
...............
DIČ: ...Z.O.2.d..í.<?..%.2 . C ...
o
sídlo:
Bankové spojenie:
f.Ä .....
Číslo účtu:
zastúpený:
(ďalej len „Obdarovaný")

[/i

(Darca a Obdarovaný ďalej len „Zmluvné strany")

takto:
Preambula
Darca je nadáciou, ktorá je v zmysle ust. § 50 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov do výšky 2 %. Darca má v úmysle
použiť finančné prostriedky získané ako podiel zaplatenej dane z príjmov do výšky 2 % na účel
vymedzený v ust. § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, a to na podporu
vzdelávania.

I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške
Eur na podporu
vzdelávania. Darca touto zmluvou daruje obdarovanému dar a obdarovaný dar prijíma.
II.
Vyplatenie daru
Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu
Eur, prevodom na bankový účet
č í s l o : « ^ M ^ ^ ^ a to v lehote do 14 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

III.
Povinnosti zmluvných strán
1. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar k podpore vzdelávania, a to najneskôr do
2. Obdarovaný sa zaväzuje, že na základe výzvy darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie,
v lehote do 5 dní odo dňa doručenia výzvy obdarovanému.
IV.
Všeobecné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre
obdarovaného.
3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
zrušenie, budú riešené pred rozhodcovským súdom „Parnose- rozhodcovský súd", J. Simora 5,
94001 Nové Zámky, zriadeným spoločnosťou OS-EM s.r.o., so sídlom Špitálska 61, Bratislava
811 08, IČO: 35963956, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 66513/B jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu.
Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú dôvod uvedený v § 40 ods. 1 písm. h) zákona č.
244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní ako dôvod na podanie žaloby o zrušenie
rozhodcovského rozsudku. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho
rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju
podpisujú.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná
voľnosť nebola obmedzená.

V Bratislave, dňa 26.04.2019

