
DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. zák. Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej

len "zmluva")

medzi zmluvnými stranami:

Darca:
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
Dr. G. Schaefflera 1,02401 Kysucké Nové Mesto
zast.: Ing. Jaroslav Patka, konateľ

Ing. Miloš Šplhák, konateľ
IČO: 36386553
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1021823019/1111
Zapísaná v OR OR Žilina
Oddiel: Sro, vložka Č. 60190/L
(ďalej len "darca")

Obdarovaný:
názov: Stredná odborná škola technická Čadca
sídlo: Okružná 693,022 Ol Čadca
konajúci: Ing. František Kajánek
IČO: 891452
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK8881800000007000484035

(ďalej len "obdarovaný", darca a obdarovaný spolu aj "zmluvné strany")

l.
Darca na základe tejto zmluvy prenecháva obdarovanému peňažnú sumu vo výške 7 500,- EUR
(slovom sedemtisíc päťsto euro) a to za účelom uvedeným v článku II tejto zmluvy a obdarovaný
tento dar prijíma.

Peňažná suma bude poukázaná na účet obdarovaného a to do 14 dní od podpísania tejto zmluvy.

II.
Obdarovaný použije poskytnutú peňažnú sumu na modernizáciu zváračskej školy a to zakúpením
páliaceho plazmového CNC rezacieho stroja pre termické delenie elektricky vodivých materiálov
v termíne do 30.09.2017.

Obdarovaný je povinný Darcovi preukázať na podklade písomných relevantných dokladov, že dar
bol použitý na účel uvedený v tomto bode a to bez zbytočného odkladu po použití finančných
prostriedkov.

V prípade, ak obdarovaný nepoužije finančné prostriedky na účel uvedený v tomto bode, prípadne
písomne nepredloží relevantné doklady, z ktorých bude zrejmé, že finančné prostriedky boli
vynaložené na účel uvedený v tomto bode, je Darca oprávnený od zmluvy odstúpiť spôsobom ako
pre závažné porušenie zmluvy.

III.
Dohoda je platná a účinná okamihom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.



Dohoda sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží darca, jedno
vyhotovenie obdarovaný.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom
dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V KNM, dňa 2017 V KNM, dňa 2017

Obdarovaný:

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Patka, konateľ

Stredná odborná ško a echnická Čadca
Ing. František Kajánek

Stredná odborná škola technická
Okružná 693

02201 ČAD A


