D A R O V A C IA ZM LU V A
uzatvorená v súlad e s § 628 O bčianskeh o zákonníka v platnom zn en í m edzi
tým ito zm lu vn ým i stranam i:

Darca:
Nadácia PAR TN ERS
IČO: 42 128 986
sídlo: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
zap. v Registri nadácií vedenom M inisterstvom vnútra Slovenskej republiky
reg. č. 203/N a-2002/888
zastúpený: Ing. Jurajom Jurasom - správca nadácie
(ďalej len „Darca")
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O bdarovaný:
Názov školy: Bilingválne Gym názium M. Hodžu
IČO: 627 844
DIČ: 2021 469
sídlo: Kom enského 215, 038 52 Sučany
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0010 3773
zastúpený: Ing. Martinou Lojdovou - riaditeľkou
(ďalej len „Obdarovaný")
(Darca a O bdarovaný ďalej len „Zm luvné strany")

takto:
Pream bula
Darca je nadáciou, ktorá je v zm ysle ust. § 50 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjm ov prijím ateľom podielu zaplatenej dane z príjm ov do výšky 2 %. Darca má v úm ysle
použiť finančné prostriedky získané ako podiel zaplatenej dane z príjm ov do výšky 2 % na účel
vym edzený v ust. § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjm ov, a to na podporu
vzdelávania.

I.
P red m et zm lu vy
Predm etom zm luvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 1 000,00 Eur na podporu
vzdelávania. Darca touto zm luvou daruje obdarovaném u dar a obdarovaný dar prijíma.
II.
V yp late n ie daru
Darca poukáže obdarovaném u finančnú sum u 1 000,00 Eur, prevodom na bankový účet číslo:
SK03 8180 0000 0070 0010 3773, a to v lehote do 14 dní odo dňa podpisu tejto zm luvy.

III.
Povinnosti zm luvných strán
1. O bdarovaný sa zaväzuje použiť dar k podpore vzdelávania, a to najneskôr do 31.3. 2021.
2. O bdarovaný sa zaväzuje, že na základe výzvy darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie,
v lehote do 5 dní odo dňa doručenia výzvy obdarovaném u.
IV.
Všeobecn é ustanovenia
1. Práva a povinnosti zm luvných strán riadia príslušným i ustanoveniam i Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Táto zm luva sa vyhotovuje v dvoch exem plároch, jeden pre darcu a jeden pre
obdarovaného.
3. Zm luvné strany prehlasujú, že si zm luvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju
podpisujú.
5. Zm luvné strany prehlasujú, že predm etnú zm luvu podpísali slobodne a vážne a ich zm luvná
voľnosť nebola obm edzená.

V Bratislave, dňa 23.6.2020

Za C

Ing. Martina Lojdová
riaditeľka

