DAROVACIA ZMLUVA

DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1.

Meno:___________________________________________

1.

Meno:___________________________________________

Adresa:__________________________________________

Adresa:__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

(ďalej len „darca“)
2.

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

(ďalej len „darca“)

a

Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
Matúškova 1632/5
026 01 Dolný Kubín
IČO: 36132497
zastúpená : Mgr. Michal Janiga – riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)

2.

a

Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
Matúškova 1632/5
026 01 Dolný Kubín
IČO: 36132497
zastúpená : Mgr. Michal Janiga – riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)

I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške .......... EUR určeného na
pomôcky pre žiakov, nástrojové a technické vybavenie do tried, servis nástrojov, materiál
pre jednotlivé triedy, súťaže, vernisáže, výlety školy ako aj iné akcie školy.
II.
Vyplatenie daru
Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu .............EUR, bezhotovostným prevodom na
Darovací bankový účet číslo: SK38 0200 0000 0017 8602 1851 do 15.11.2018.
Obdarovaný dar prijíma.
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho
ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich
zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že čerpanie daru zverejní na www.zuspmb.sk a po výzve
darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre
obdarovaného.
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V Dolnom Kubíne, dňa ………………….

V Dolnom Kubíne, dňa ………………….

darca ……………………………

obdarovaný……………………..........

darca ……………………………

obdarovaný……………………..........

