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DAROVACIA ZMLUVA č. 0012017 
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení nasledovne: 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Fond CEMMAC n.f. 
so sídlom: Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie 
IČO: 50109677 
zastúpený správcom: Ing. Jana Pančíková Zimanová, bytom Cajlanská 179, 902 01 Pezinok, 
ďalej len „Darca“ 
a 

Materská škola 
so sídlom: Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová 
IČO: 42 281 806  
zastúpený riaditeľkou: Bc. Miroslava Dubovská, bytom Športovcov 19, 914 41 Nemšová 
ďalej len „Obdarovaný“ 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru Darcom vo výške 200,- Eur Obdarovanému. 

 
Článok III. 

Rozsah plnenia Darcu 

Darca poukáže obdarovanému predmet tejto zmluvy prevodom na bankový účet číslo:  
IBAN: SK76 0900 0000 0050 5119 5453, vedený v Slovenskej sporiteľni najneskôr do 10 kalendárnych 
dní od podpisu tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 
Rozsah plnenia Obdarovaného 

1. Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použije len: 
a) na podporu vzdelávacích aktivít a súťaží detí Materskej školy, Odbojárov 177/8A, 

Nemšová 
b) na podporu športových a kultúrnych aktivít detí Materskej školy, Odbojárov 177/8A, 

Nemšová 
c) na zabezpečenie materiálno- technického vybavenia Materskej školy, Odbojárov 

177/8A, Nemšová 
2. Ďalej sa zaväzuje, že v prípade výzvy darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie, a to 

najneskôr do 60 kalendárnych dní od vyzvania. 
3. Ak Obdarovaný dar použije v rozpore s bodom 1 tohto článku, prípadne neposkytne Darcovi 

finančné vyúčtovanie daru podľa bodu 2 tohto článku, je Obdarovaný povinný vrátiť sumu 

poskytnutú Darcom v plnej výške, a to najneskôr do 30 dní od písomného vyzvania Darcu, na 

číslo účtu Darcu SK49 0200 0000 0036 0991 2556, vedenom vo VÚB Trenčín. 
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Článok V. 

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. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú možné iba so súhlasom oboch zmluvných strán, a to 

písomnou formou. 
6. Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v 4 exemplároch, po dve kópie pre každú zmluvnú 

stranu. 
 
 
V Hornom Srní, dňa 13.01.2017 
 
za Darcu      za Obdarovaného  
 
 
 
....................................................................  ..................................................................... 
Jana Pančíková Zimanová, správca  Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka 
 
 

 


