
DAROVACIA ZMLUVA 

Uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými  

stranami: 

 

1. DARCA: 

VETROPACK NEMŠOVÁ s. r. o 

Železničná 207/9 

914 41  Nemšová 

Zastúpený :  Ing. Boris Sluka, konateľ 

   Ing. Roman Fait, konateľ 

IČO:   35 832 517 

Číslo účtu: SK89 1100 0000 0029 4870 4036, BIC: TATRSKBX 

(ďalej len „darca“) 

 

 

2. OBDAROVANÝ: 

Materská škola Odbojárov 177/8A 

914 41  Nemšová 

Zastúpený:   Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka školy 

IČO:  42281806 

Číslo účtu (IBAN): SK76 0900 0000 0050 5119 5453, BIC: GIBASKBX  

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Darca sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť obdarovanému finančný dar vo výške EUR 500,- 

(slovom päťsto Eur). 

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa ho využiť spôsobom stanoveným v čl. II a splniť 

ďalšie zmluvné podmienky. 

 

 

 

 

 



II. 

Účel zmluvy 

 

1. Finančné prostriedky uvedené v čl. I. tejto zmluvy sú účelovo viazané na grantovú súťaž  Malé veci 

okolo nás 2, ktorá bola vyhlásená dňa 1.3.2021 spoločnosťou VETROPACK NEMŠOVÁ s. r. o. – 

výherný projekt Vzdelávacie átrium pre deti materskej školy v exteriéri elokovanej prevádzky 

školy, Ul. A. Kropáčiho 1, Nemšová. 

 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Darca sa zaväzuje finančné prostriedky uvedené v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy poukázať 

bezhotovostným prevodom na účet obdarovaného a to do 10 dní od podpisu tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky na určený účel. V prípade, že 

obdarovaný použije finančné prostriedky na iný, než dohodnutý účel bez súhlasu darcu, je 

obdarovaný povinný poskytnuté finančné prostriedky vrátiť darcovi. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.  

2. Táto zmluva ja vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 

3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

V Nemšovej, dňa 1.7.2021  

 

.............................................................             .............................................................                   

Ing.  Boris Sluka           Bc. Miroslava Dubovská 

           Konateľ spoločnosti                 Riaditeľka školy   

      

 

............................................................. 

  Ing. Roman Fait 

Konateľ spoločnosti 


