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Nadácia Volkswagen Stovakia

Darovacia zmluva č. 9LlL5
uzavretá podťa ó28 a nas[. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi t mito
zmluvn mi stranami:

a

Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAK|A
Sídto nadácie: J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Slovenská republika
lČo: +zrg7527
registračné čísto: 203/Na-2 OO2l 9 L5
štatutárny orgán: lng. Boris Michalík, správca
Kontaktná osoba: lng. Alexandra Pappová, PhD.
Telefónny kontakt: +42L 2 6964 2858
Bankové soojenie:
IBAN: SK33 1100 0000 0029 23L2 3040
SWlFT: TATRSKBX
E-mai[: extern.alexandra.pappova@volkswagen.sk
(ďatej len,,darca")

Stredná priemyselná škola strojn ícka
Adresa: Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava
lČo: gozz539ó
Štatutárny orgán: lng. Fetix Dómény
Bankové sooienie:
Čísto ričtu: 7000501894/8100
sK 828180000000700050 1894
(ďatej len,,obdarovan; ")

čt. l
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti darcu pri prenechaní
nefinančného daru obdarovanému, ako aj práva a povinnosti obdarovaného
v s vislosti s prijatím a použitím daru.

čt.lt
predmet daru

1) Predmetom daru podťa tejto zmluvy sr] dva kusy Yrobotov, metodick
materiál a rjčasť na školenía vyhodnotenia projektov.

2| Darca je povinn po podpise zmluvy organizačne zabezpečiť odovzdanie daru.



i'
§

F.

-a

]ď'

Nadácia Volkswagen Stovakia 
čt. llt

Účetová viazanosť daru alebo Práva a povinnosti zmluvn ch strán
1) Dar podta tejto zmtuvy je urČen na zlepŠenie edukaČn ch procesov a

zabezpečenie tepšieho technického vybavenia priestorov obdarovaného.
2| obdarovanli je povinn oboznámiť darcu s presnou špecifikáciou pouŽitia daru

do 30. J na 201ó.
pod oboznámením s presnou špecifikáciou použitia daru sa na riČet tejto

zmtuvy rozumie krátka správa s fotodokumentáciou zastaná elektronickY na:

nadacia.voIkswagen@g mai l.com.
3) Ak obdarovan použ'rje dar v rozpore so zámerom poskytnutia, alebo nie je

schopn sptniť povinnosť podťa ods. 2 tohto článku, je povinn dar vrátiť.

4) obdarovan je povinn dar vrátiť do 14 dní odo dňa, keď sa naplní aspoň
jedna podmienka uvedená v ods. 3 tohto čtánku.

čt. lv
Spotočné a záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva zaniká riadnym a včasn m splnením povinností oboch zmluvn ch
strán.

2| práva a povinnosti v tejto zmtuve neupravené sa riadia PrístuŠnYimi

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a in mi právnymi predPismi Ptatn mi

na zemíSlovenskej repubtiky.
3) Táto zmluva nadobrjda platnosť a uČinnosť dňom podpisu oboch zmluvn ch

strán.
4) V prípade akéhokotVek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich' 

zm[uvné strany zavázujri riešiť bez zbytoČného odktadu vzájomnou dohodou.

5) Zmluva je vyhátovená v dvoch rovnopisoch, pričom kaŽdá zo zmluvn ch strán

dostane po jednom podpísanom rovnopise.

účastníci tejto zmtuvy vylrtasujrl, že srjhtasia s jej obsahom, Že bota sPÍsaná na

záktade pr"udiuy.n d;jov, ich stobodnej vóle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak

nern hodn ch podmienok a že im nie s v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti,

noie by mohli obmedziťjej obsah a činnosť. Na dókaz toho pripájajri svoje podPisY.

V Bratistave dňa 23.].]..201-5 V . E ftn..s..+fr!/..E .. d ňa ...:.?.. P.!.!:. 19.11..

obdarovan


