DAROVACIA ZMLUVA

VZOR

(v zmysle § 628 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka)

I. Zmluvné strany
Darca:

(uviesť názov a adresu)
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Konateľ:

Obdarovaný: Nezisková organizácia Sirius n.o. Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37977903
DIČ: 2022153474
Bankové spojenie: VÚB a.s. pod. Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1901783553/0200

II. Predmet zmluvy
Darca sa rozhodol poskytnúť obdarovanému finančný dar v hodnote ............................... , vecný
dar:*
....................................................................................................................................................................

III. Účel zmluvy
Darca za účelom podpory neziskovej organizácie Sirius n.o. Komenského 10 v Liptovskom
Mikuláši poskytuje dar na zrealizovanie služieb v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja
telesnej kultúry a kultúrnych a duchovných hodnôt realizovaných Evanjelickou spojenou
školou Komenského 10 v Liptovskom Mikuláši a Sirius, n.o..
Darca vymedzuje účel použitia daru výhradne na uvedené účely.

IV. Ďalšie ustanovenia
1. Dar poskytuje darca obdarovanému dobrovoľne. Obdarovaný dar prijíma do svojho
vlastníctva a zaväzuje sa použiť ho len v súlade s účelom uvedeným v odstavci III.
2. Darca má právo požadovať vrátenie daru len v prípade zistenia, že obdarovaný porušil
ustanovenia 1. bodu tohto odstavca zmluvy.
3. Obdarovaný môže na základe rozhodnutia správnej rady dar vrátiť darcovi v prípade, ak darca
neprimeraným spôsobom zasahuje do činnosti obdarovaného alebo poškodzuje jeho dobré
meno.
4. Darovacia zmluva slúži tiež darcovi pre účely daňového priznania k dani z príjmov podľa
platných zákonov.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán, je vyhotovená
v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali a že bola uzatvorená po
vzájomnej dohode podľa ich pravej a slobodnej vôle.

V............................. dňa...........................

V............................dňa.......................

..................................................................
darca

............................................................
obdarovaný

*nehodiace sa preškrtnúť
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IČO: 37977903
DIČ: 2022153474
Bankové spojenie: VÚB a.s. pod. Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1901783553/0200
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IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
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II. Predmet zmluvy
Darca sa rozhodol poskytnúť obdarovanému finančný dar v hodnote ............................... , vecný
dar:*
....................................................................................................................................................................

III. Účel zmluvy
Darca za účelom podpory ESŠ – Evnajelického gymnázia Juraja Tranovského Komenského
10 v Liptovskom Mikuláši poskytuje dar/ finančnú čiastku na zrealizovanie služieb v oblasti
.......................................................................................................................................................
/uviesť na akú činnosť – službu sa dar/financie poskytujú/
Realizovanej Evanjelickou spojenou školou Komenského 10 v Liptovskom Mikuláši.
Darca vymedzuje účel použitia daru výhradne na uvedené účely.

IV. Ďalšie ustanovenia
1. Dar poskytuje darca obdarovanému dobrovoľne. Obdarovaný dar prijíma do svojho
vlastníctva a zaväzuje sa použiť ho len v súlade s účelom uvedeným v odstavci III.
2. Darca má právo požadovať vrátenie daru len v prípade zistenia, že obdarovaný porušil
ustanovenia 1. bodu tohto odstavca zmluvy.
3. Obdarovaný môže na základe rozhodnutia správnej rady dar vrátiť darcovi v prípade, ak darca
neprimeraným spôsobom zasahuje do činnosti obdarovaného alebo poškodzuje jeho dobré
meno.
4. Darovacia zmluva slúži tiež darcovi pre účely daňového priznania k dani z príjmov podľa
platných zákonov.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán, je vyhotovená
v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali a že bola uzatvorená po
vzájomnej dohode podľa ich pravej a slobodnej vôle.
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..................................................................
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