
DAROVACIAZMILUVA
uzatvorená podl,a § ozs 

" 
,"rr,Z3ťu1;lxffi:TffllL nizsi" uvedeného dňa medzi

Darcom:
Sídlo:
Štarutárny orgán:
ICO:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Registrácia:
(ďalej len,,darca6')

L

Obdarovaným:
právna forma:
Sídlo:
Štarutárny zást.:
ICO:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Registrácia:

Nadácia veolia slovensko
Einsteinova 25, 85l 0l Bratislava
Ing. Peter Martinka, správca nadácie
30868637
Tatra banka a.s.
SK56 l l00 0000 n 26 28n 5u5
TATRsKBx
register Ministerstva vnútra SR č. 203/Ť{ a-2002- 846

Základná škola s materskou školou Šoporňa
rozpočtová organizácia obce
č, l33,925 52 Šoporňa
PaedDr. Eva Kabrhelová, riaditeťka
360805 l 9
VÚB, a.s.
SK66 0200 0000 W4 2416 47 53
SUBASKBX

(ďalej len,,obdarovaný..)

preambula

Darca je nadáciou Podl'a zákon a č- 34/2002 Z. z. onadáciách a o zmene občianskeho zákonníka vznení neskorŠÍch PredPisov, Bol založený 
?...i-r? účelom poapo.y rozvoja duchovných hodnót,zachovania kultúrnYch hodnót a Podpory vzdelávania..o"."" 

"yp]l"r 
a určil pravidlá pre poskytnutie

"Zamestnaneckých grantov Veolia 2Ó18",_zamerané nu u.*jnoprospešné projekty, vktorych saaktívne budú Podiel'ať zamestnanci spoločnosti skupiny il;ii; Energia na Slovensku. Mottomzamestnaneckých grantov je ,, pomóžte áruhým, zlepšíti ,rL, oiiÍ" ,"ba a my Vás v tom podpoime,,.

obdarovaný je realizátorom Projektu zrekonštruovania parku v okolí školy a vytvorenia zábradky naPestovanie bYliniek, Iieči"ný._ch aokrasných rastlín vatriu stolý )u účelom podporit,učenie žiakovhrou za aktívnej ÚČasti. rodiČov_,,Ciel'om projektu je budovať .,rá.ro"r, spoločensku zodpovednost, zaPrírodu okolo nás, Íst' im Príkladom, ,Liilut pozitivny ,rtui- a"ti k prírode, k ochrane a tvorbeŽivotného Prostredia azárověňspoločnou prácou poskytnút'priestor na ich oddych a zrelaxovanie. Nazáklade vYŠŠie uvedeného zmluvné strany uzatvárajú darovaciu zmluvu tohto znenia:

Článot I
Predmet zmluvy

Darca sa touto darovacou zmluvou zavántje obdarovanému bezodplatne prenechat, sumu vovýŠke 500,00 EUR (slovom Pát'sto eur) aká peřnžný dar za účeloÁ finančného príspevku narealizáciu projektu obclarovaného u zmýsle pr.ambuiy t.;trr.i*v

Un
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)

3.

8itr;ilf,lrl.Í:'" 
darcu s vd'akou prijíma a zavázajesa ho použit,qýlučne na účel §tan.vený

obdarovaný sa zavázuje zdržat' sa lnelegálnyj, ;;",ril.; -*; 
ilťTÍli3,"í:ffi:fi:, 1?:ffr**J;-Í[ť"ffi ::Í.o*;l"oi"u|'$iT: 1" oúá, ffi.io"u;i".;ďY#", nie je určený alebo neslúži

osobe,alebo fi:ir"-T-,;.ili*"H'iffi;,;H*;ť:*,1,n 
:ť#ť ;,*;

ffi i'"'§[l,i: jřJ"""',HTÍrru*:;-;ř#;,'#;ffix".]'o,ou.zaúčelomouprlun"niu

obdarovaný sa zavázuje použit' dar iba .na účel uvedený v tejto zm-luve a na písomnépožiadanie darcu t,ito..s"k"ráJ""ri rn" ,.*r.ar;. Ak ffi;;J"*r' 
"." 

požiadaniedarcu podl'aPredchádzajúcej vetY nePreukáže darcŇi použiri" au. nu-,iě"iuu.o*y v tejto zmluve, darcamá právo požadovai'"a 
"UJ"r""*jňř"Jrat.niu a.* p.ij", lbdu.ouunY, je povinný vrátit'

#fi:"'dar 
do 30 dní 

"d" 
dň",'ř;;".á"ouáu.ouu;é,n;iíilřoi.lr"u 

vyzva daicuna vrátenie

Darca súhlasí v súvislosti s PoskYtnutím daru s propagáciou a zverejnenim názvu nadácie na;ffffi%;T:[Hťff:"ffiíťť,#'#d,e vo vyroeiej ,p.a," 
"uaurovaného, ut"uo u lny.t

Článot Ir
Čas plnenia

Darca sa zavázuie oeňaŽný dar podl'a čI. Izmluvy previest,bezhotovostným prevodom nabankový úe et obáarávanéhá do r ri á"r 
"a" 

aňa podpisu tejto zmluvy.

Článok IIt
záverečné ustanovenia

lffi ůi;i';ť#ffi tri?fi íi:ffi?óffi3#ilxli"ff "*:^poriadkomslovenskej

Tjffi[l"' 
je ryhotovená v dvoch exemplároch, pričom darca ajobdarovaný obdrží jeden

Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

4.

5.

2.

J.

l.

v šopomi /, .o1ion

za obdarovaného:

,.i,,.ugE8 
§kola s naterskoÚštolou

/']&rya2sopoÍŇarnn tn mn 5i9 DJC:209l083{0t

/)
,/

**--'..*š

PaedDr. El,a Kabrhelová
riaditel'ka

v Bratislave dň

ter Martinka
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