
DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podl'a $ 628 a nasl' Qbčianskeho zákonníka nižšie uvedeného dňa medzi

Nadácia Veolia Slovensko
Einsteinova 25, 851 0l Bratislava
Ing' Peter Martinka, správca nadácie
30868637
Tatra banka a.s.
sI$6 l l00 m00 W26 2ţ2, 5u5
TATRSKBX
register Ministerstva vnútra sR č' 203Na-Ż002- 846

obdaľovaným: Základná škola, M. Rázusa l672t3,960 01 Zvolen
SídIo: M' Rázusa |6'1213,960 0l Zvolen
Štarutárny zást.: Mgĺ. ondrej Kanka, ĺiaditel'
lČo: 3788842l
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s'
IBAN: SK75 0200 000000000813 6412
BIC/SMFT: . SUBASKBX
(ďalej len,,obdarovaný")

Pľegmbula

Daľca je nadáciou podľa zákona č,.3412002 Z, z' o nadáciách a o zÍnelle občianskeho zákonníka v
anení neskoľších predpisov. Bol za\ożený o. i. za účelom podpory ronoja duchovných hodnôt,
zachovania kulturnych hodnôt a podpory vzdelávania. obdarovanýje realizátorom opaţrení z projektu
,,Biodiverzita do škôl". Ciel'om projektu je sprostredkovanie informácií školám o dôležltosti
biodiverzity v ich bezprosţrednom okolí a ich motivácia a sprevádzanie k úpravám školských
pozemkov tak, aby sa v nich zlepšovala biodiverzita podl'a konkréłnych predstav a potrieb škoty. Na
zźlk]ade vyššie uvedeného zmluvné strany uzatvárajú darovaciu zmluvu tohto znenia (ďaléj len
,,Zmluva"):

Darcom:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČo:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Registrácia:
(d'alej len,,darca")

Článok I
Pľedmet znrluvy

Darca sa touto Zmluvou zaväzuje obdarovanému bezodplatne prenechať sumu vo výške
2 000'00 ELIR (slovom dvetisíc eur) ako peňaärý dat za účelom Íinančného pľíspevku na
realizáciu projektu obdarovaného v zmysle preambuly tejto zrnluvy

obdarovaný dar od darcu s vd'akou pľijíma a zaväasje sa hq.použiť' výlučne na účel stanovený
touto Zmluvou. , 

': I ,'

obdarovaný potvrdzuje a súhlasí, źe .peńażný príspevok uhradený daľcom pouŽije výlučne na
účel, na ktoý bol darcom poskýnutý v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. obdarovaný sa
zaväzuje zdrŽať sa použitia peňažných prostriedkov na Íinancovanie nelegálnych,
nemorálnych alebo inak protispoločenských aktivít v akomkoľvek štáte' obdarovaný
prehlasuje, że peřnžný príspevok uhradený darcom nie je určený atebo neslúži vcelku, alebo
sčasti, pńamo alebo nepriamo na úhradu sprostredkovatel'ovi alebo verejnej osobe alebo za
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účelom oęlyvnenia konania alebo rozhodnutia. tejto osoby, a že tento pľíspevok nie jeposĘtnuý sprostredkovatel'ovi alebo verejnej ósobe łu' iĺ"lo^ o.rplyun.niu inéhospľostredkovatel'a alebo veĘnej osoby.

obdarovaný sa zaväzlje použit' dar iba n1 ú.ee| uvedený v tejto Zmluve a na písomnépožiadanie darcu tuto skutočnost'mu preukázať. Ak obdaľouunf'nu požiadanie au..u poalt
predch.ádzajúcej vety nepreukáže darcovi použitie daru na úěel uíedeţ v tejto Zmluve,iarca
má pľávo požadovat' od obdarovaného vrátenia daru, pričom obdarovani, j. póuinni ňĺriľ
darcovi dar do 30 dní odo dňa, kedy sa obdarovanému áôrueĺ pĺsooura ýzia'ďaic;unuíát.nĺ.daru.

Darca súhlasí v súvislosti s poskýnutím daru s pľopagáciou a zverejnením názvu nadácie na
intemetovej stránke obdaĺovaného, pľípadne uo vi,ľbenei spľáve obdarovaného, alebo v inýchpľopagačných materiáloch obdarovaného.

Článok II
Čas plnenia

Darca sa zavâz$e peňažný dar podl'a čl. I Zmluvy previesť bezhotovostným prevodom nabankoý účet obdaľovaného do l0 dní odo dňa podpisu tejto Zmluţ.

Článok III
Zâv er eć'né uştanovenĺa

Právne.vďahy vyplývajúce z tejto darovacej ?ľlľ"y.u riadia právnym poriadkom Slovenskej
republ iĘ, naj mä príslušn:ŕmi ustanoveniami občianskeho zákonníka.

Darca oznamuje a obđarovaný berie na vedomie, že funkciu Zodpovednej osoby za sponzoľinga dobročinnost' 
Y ^d_aŢ9ovi, 

v zmysle jeho internej smernice ,,Sponzôrsľvo a Dobročinná
činnosť" číslo P-S_O0SYo!Łrytĺgl'éyąJqqş|ąY-Krupec, squioŕ manažéĺ p.. |rauny-odboľ _* 
GmaIĘaros1arłEupec@veđia.äm;.''

Pokial'sa niektoré ugtanovenia tejto Zmluvy stanú neplatnými, nestráca platnost,Zmluva akocelok' Zmluvné sjlanł. sa zaväzujú.. takéto n"plutne ustanoveniá nahradit, noţmi
ustanoveniami, ktoré budli vyjadľovať vôl'u Zmluvných strán.

Táto Zĺnluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom darca aj obdarovaný obdrŽí jeden
exemplár.

Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
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Za darcu: Za obdarovaného:

Vo Zvolene aĺaĘ.Ą.zolsV Bratislave aĺa1!ţías

Ing.
sprá nadácie

N VS-B iodiverzi t a ZŠ Zv olen 
-4 _20 l 9

Mgr
riadi

Kanka
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