DAROVACIA ZMLUVA
O poskytnutí finančných prostriedkov
Uzavretá v zmysle § 628- 630 Občianskeho zákonníka

I.
Zmluvné strany
DARCA
AE DOZORING, s.r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
44403224
SK2022678394
Ing. Jana Šoltésová – konateľka spoločnosti
Ing. Marek Kožuško – konateľ spoločnosti
Tatra banka, a.s.
SK30 1100 0000 0026 2120 6326

(ďalej len „darca“)
a
OBDAROVANÝ
Nadácia PSK pre podporu rodiny
Sídlo:
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO:
52283208
Zastúpená:
Mgr. Viktor GUMAN
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:
SK62 0900 0000 0051 5295 2003
Nadácia je zapísaná v registri nadácii na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej
správy pod číslom 203/Na-2002/1206.
(ďalej len „obdarovaný“)
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je peňažný dar vo výške 1.000 €, slovom: jedentisíc eur na
činnosť Nadácie PSK pre podporu rodiny.
2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma.
III.
Ostatné dohodnuté podmienky
1. Darca poukáže finančné prostriedky na účet obdarovaného, ktorý je uvedený v záhlaví
tejto zmluvy do 10 dní odo dňa účinnosti tento zmluvy.
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2. Obdarovaný tieto finančné prostriedky prijíma a použije ich výlučne v zmysle
predchádzajúceho článku zmluvy.
3. V prípade, že obdarovaný poruší podmienky dohodnuté v článku II. tejto zmluvy,
môže darca od zmluvy odstúpiť. Obdarovaný sa zaväzuje, že vráti prostriedky do 10
dní odo dňa, ako sa darca dozvie o porušení dohodnutých podmienok.
4. Darca je oprávnený primeraným spôsobom zverejňovať informáciu o poskytnutých
finančných prostriedkoch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke nadácie.
2. Darca a obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej
podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
3. Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.

V Bratislave, dňa 27.5.2021

Darca:

Obdarovaný:

v. r.
......................................................
Ing. Jana Šoltésová
konateľka spoločnosti

v. r.
........................................................
Mgr. Viktor GUMAN
správca Nadácie PSK pre podporu
rodiny

v. r.
......................................................
Ing. Marek Kožuško
konateľ spoločnosti

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

16.06.2021

Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa:

17.06.2021
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