
DAROVACIA ZMLUVA č. 21/2016
CJO

uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení

m e d z i :

1. Nadácia Železiarne Podbrezová
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:
Y mene ktorej koná: 

(ďalej len darca)

Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
37 818 481
2021533228
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK13 0900 0000 0003 0155 4533
Ing. Marian Kurčík, podpredseda správnej rady na základe plnej moci 
Ing. Ľudovít Ihring, člen správnej rady na základe plnej moci

a

2. Základná škola s materskou školou Brusno
Adresa: Školská 622,976 62 Brusno
IČO: 35677805
DIČ: 2020970831
V mene ktorej koná: Mgr. Alexander Šabo, riaditeľ školy

(ďalej len obdarovaný)

ČI. I

1. Predmetom darovania sú finančné prostriedky vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur), 
ktoré darca daruje obdarovanému v deň podpísania tejto zmluvy.

2. Obdarovaný sľub daru uvedený v bode 1. tohto článku s vďakou prijíma.

3. Darca vyplatí finančné prostriedky v hotovosti pri podpise tejto zmluvy, pri príležitosti 
XIX. ročníka futbalového turnaja „O pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s.“.

ČI. II

1. Obdarovaný je oprávnený použiť darcom poskytnuté finančné prostriedky na podporu športu 
na Základnej škole s materskou školou v Brusné.

2. Obdarovaný sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť len na verejnoprospešný 
účel, na ktorý mu boli poskytnuté a preukázať ich použitie do 180 dní od poskytnutia.

3. Preukázaním použitia finančných prostriedkov obdarovaným sa rozumie najmä predloženie 
kópií dokladov preukazujúcich použitie darovaných prostriedkov, kópií zmlúv, faktúr, iných 
dokladov, ako aj dokladov preukazujúcich uhradenie záväzkov obdarovaného v súlade 
s.účelom daru uvedenom v čl. II bod 1. zmluvy.

4. Obdarovaný sa zaväzuje vrátiť darcovi poskytnuté finančné prostriedky alebo ich časť, ak ich 
použil v rozpore s účelom uvedeným v čl. II bod 1. tejto zmluvy.
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ČI. II I

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
prostriedkami Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
v platnom znení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba písomnými 
dodatkami odsúhlasenými a podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, 
inak je zmena neplatná.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené na vykonanie tohto právneho 
úkonu, ich zmluvná voľnosť nie je  obmedzená a že túto zmluvu podpisujú na základe 
vlastného rozhodnutia, bez tiesne a nátlaku. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že táto zmluva 
vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, ich zmluvné prejavy sú dostatočne určité 
a zrozumiteľné, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz toho ju  potvrdzujú 
svojimi podpismi oprávnení zástupcovia každej zmluvnej strany.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane 
dve (2) vyhotovenia.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

DARCA

V Podbrezovej dňa 06.05.2016

OBDAROVANÝ 

V Podbrezovej dňa 06.05.2016

f4acko.i železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35 

976 81 Podbrezová 
ÍČO: 378 18 481,

Ing. Marian Kurčík i 
podpredseda správnej rady 

na základe plnej moci

Mgr. ALgxánder Šabo 
riääiteľ školy

Ing. Ľudoví^ Ihring 
člen správnej rady 

na základe plnej moci
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