
DAROVACIA ZMLUVA
uzavretá podl'a ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúpený:
Funkcia:
Zapísaná:

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
35876832
2021787801
SLSP, a.s., Č. účtu:_._ •••
Seu ng Jong Hong
Konateľ spoločnosti
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15074/L

ďalej ako "darca"

a

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúpený:
Funkcia:

Stredná odborná škola technická
Okružná 693, 022 01 Čadca
00891452
2020551742
Prima Banka Slovensko a.s., Č. účtu: •••••••
Ing. František Kajánek
Riaditel'

ďalej ako "obdarovaný"

1.

Čl. I
PREDMET ZMLUVY

Darca sa zaväzuje poskytnúť obdarovanému peňažnú sumu vo výške: 375 EUR (slovom:
tristosedemdesiatpäť eur, ďalej len "dar"). Obdarovaný dar prijíma a zaväzuje sa ho použiť výlučne na účely
podľa tejto zmluvy.

Čl. II
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Darca poskytne dar obdarovanému najneskôr do 30 dní od uzatvorenia tejto zmluvy, a to poukázaním na
účet obdarovaného uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

2. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar výlučne na účely spoluúčasti darcu vo výške 15% z celkových nákladov
obdarovaného súvisiacich s "Rozvojovým projektom propagácie odborného vzdelávania a prípravy v
nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2013" podľa výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR zo dňa 25.2.2013.

3. Obdarovaný sa zaväzuje predložiť Darcovi kópie účtovných dokladov o použití daru podl'a bodu 2.2 tejto
zmluvy do 31. januára 2014.

4. Použitie daru v rozpore s dohodnutým účelom, nepredloženie účtovných dokladov, zakladá darcovi právo
odstúpiť od tejto zmluvy s povinnosťou obdarovaného vrátiť dar alebo jeho príslušnú časť, ktorá bola použitá
v rozpore s účelom alebo ohľadom ktorej neboli predložené príslušné doklady, a to na účet darcu uvedený
v záhlaví tejto zmluvy, do 10 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia darcu obdarovanému.

Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých dostanú zmluvné strany po jednom vyhotovení.
3. Túto zmluvu je možné meniť a doplniť len písomným dodatkom podpísaným oprávnenými zástupcami

obidvoch zmluvných strán.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré v zmluve nie sú výslovne upravené, riadia sa príslušnými

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V Tepličke nad Váhom, dňal!!:.l4.~.;.oIJ
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Konateľ spoločnosti
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Obdarovaný:


