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DAROVACIA ZMLUVA č. 2021/2
O poskytnutí finančných prostriedkov

Uzavretá v zmysle § 628- 630 Občianskeho zákonníka

Názov:
So sídlom
IČO
DIČ
Zastúpená -

Bankové spojenie
Číslo účtu

(ďalej len "darca")

a

Názov:
So sídlom
IČO
Zastúpená .••
Bankové spojenie
Číslo účtu
(ďalej len "obdarovaný")

I.
Zmluvné strany

',l

Eleven zone, s.r.o.
: Bajzova 6, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
: 53002016 ct.

: 2121258524
; : ~rtg:'~gorKyta
i '. _ 1. _ : .• ",. r '. '.'
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: Tatra banka, a.s. _
: SK3411000000002945084986

Stredná odborná škola drevárska a stavebná
: 023 02 Krásno nad Kysucou 1642
: O()8~H835
: PaedDr. Ján Palko
: Štátna pokladnica ct.

: SK87 8180 0000 0070 0048 6284

II.
Predmet zmluvy

1, Predmetom tejto zmluvy je peňažný dar vo výške =1.152,- €
(slovom: tisícstopäťdesiatdva) na zakúpenie softvéru
Woodwork.

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma.

III.
Ostatné dohodnuté podmienky

1. Darca poukáže finančné prostriedky na účet obdarovaného, ktorý je uvedený v záhlaví
tejto zmluvy.

2. Obdarovaný tieto finančné prostriedky prijíma a použije ich výlučne v zmysle
predchádzajúceho článku zmluvy.



3. V prípade, že obdarovaný poruší podmienky dohodnuté v článku II. tejto zmluvy,
môže darca od zmluvy odstúpiť. Obdarovaný sa zaväzuje, že vráti prostriedky do 10
dní odo dňa, ako sa darca dozvie o porušení dohodnutých podmienok.

4. Darca je oprávnený primeraným spôsobom zverejňovať informáciu o poskytnutých
finančných prostriedkoch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Darovacia zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

2. Darca a obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej
podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. «.

3. Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.

V Bratislave, dňa 4.2.2021 V Krásne nad Kysucou, dňa 4.2.2021


