
 
 
 
 
 
 

 

 

Darovacia zmluva č. 004/2016 

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka 

v platnom znení medzi týmito stranami 
Darca  

Nadácia KOSIT 

so sídlom Rastislavova 98, 04346, Košice 

IČO:   422 400 00 

DIČ:   2023175990 

bankové spojenie:  VÚB Banka, a.s. 

číslo účtu:   2844418051/0200 

IBAN: SK54 0200 0000 0028 4441 8051 

zastúpené:   Ing. Jana Končeková - štatutár 

 

a 

 

Obdarovaný 

Materská škola Galaktická 9 

Štatutár:   

Adresa:  Galaktická 9, 040 12 Košice  

IČO:   35543167 

DIČ:    2021637387 

Číslo účtu:      SK 61 5600 0000 0005 0336 7007 
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Magdošková 

 

 

v tomto znení : 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je darovanie finančných prostriedkov vo výške 500,-eur(slovom päťsto eur 

/vrátane DPH/). 

 

II. Účel zmluvy 

1. Darca daruje tieto finančné prostriedky v súlade so zameraním Nadácie obdarovanému a na 

základe splnenia podmienok Štatútu súťaže Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika 

Naturpáčika, vyhláseného dňa 2.januára 2015.  Dar je určený na organizačné a materiálno 

technické zabezpečenie environmentálneho vyučovania detí. Obdarovaný tento dar s vďakou 

prijíma. 

 

2. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak by obdarovaný: 

a) použil dar za iným účelom, ako je špecifikovaný v tejto darovacej zmluve, 

b) správal sa  voči nemu tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy, 

c) obdarovaný nepreukázal použitie daru („zúčtovanie“) do termínu v súlade s Čl. III ods. (1), 

písm. (a) tejto Zmluvy. 



III. Osobitné ustanovenia 

1. Darca prevedie obdarovanému finančné prostriedky na bankový účet uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy do 14 dní od podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

a. Obdarovaný sa zaväzuje predložiť Nadácii správu o využití darovaných financií, 

najneskôr však do 31.12.2016. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že z vďaky, dobrovoľne a na vlastné náklady spropaguje poskytnutie 

finančného daru podľa tejto zmluvy, a to umiestnením loga Nadácie KOSIT na všetkých 

propagačných materiáloch. Za tým účelom darca dodá obdarovanému logo nadácie 

v elektronickej podobe pre grafické a propagačné účely. 

 

IV. Všeobecné ustanovenia 

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka . 

2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne 

podpisujú. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno pre darcu a jedno pre obdarovaného.  

 

V Košiciach, dňa 11. 02.2016 

 

 

 

 

 

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

Ing. Jana Končeková             Mgr. Anna Magdošková 

riaditeľka Nadácie KOSIT         riaditeľka 

darca                obdarovaná 

 

 

 

 

 

 


