DAROVACIA ZMLUVA
uzavretá v zmysle ust. §-u 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Čl. I.
Zmluvné strany
1.1. Darca :

Názov:
Sídlo :
Štatutárny orgán :
IČO :
Registrácia :

Rotary Club Martin
Hotel Turiec, ul. A. Sokolíka 2, 036 01 Martin
Ing. arch. Otto Gáťa, prezident
379 032 25
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy,
reg. č. VVS/1-900/90-21421 /občianske združenie/
(ďalej len „darca“)

1.2. Obdarovaný :

Názov :
Sídlo :
Štatutárny orgán :
IČO :
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Registrácia :

Centrum pre deti a rodiny Necpaly
Necpaly 44
Mgr. Ladislav Adamovič, riaditeľ
00184 152
7000425385/8180
Štátna pokladnica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina ako
zriaďovateľ rozpočtovej organizácie
(ďalej len „obdarovaný“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia
2.1. Darca je občianskym združením, ktorého cieľom je podnecovanie a pestovanie ideálu služby a
pomoci. V rámci predmetu svojej činnosti darca podporuje vzdelávanie pre deti a mládež. Darca
je príjemcom podielu zaplatenej dane na osobitné účely v zmysle ust. §-u 50 ods. 4 písm. a) zák. č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“).
2.2. Obdarovaný je rozpočtovou organizáciou pôsobiacou v sociálnej oblasti.
Čl. III.
Predmet zmluvy
3.1. Darca je výlučným vlastníkom finančných prostriedkov získaných z 2%-ného podielu dane
z príjmov, z ktorého časť v celkovej výške € 600,00 ( slovom šesťsto EUR ) daruje obdarovanému
na účel uvedený v tejto zmluve a to jednorázovo vo výške € 200,00 v termíne do 31.12.2020
a zvyšok v mesačných splátkach po € 50,00 počnúc mesiacom január 2021.
3.2. Darca daruje obdarovanému finančné prostriedky špecifikované v bode 3.1. tohto článku do
výlučného vlastníctva. Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma. Vlastníctvo k finančným
prostriedkom, ktoré sú predmetom darovania nadobudne obdarovaný dňom pripísania finančných
prostriedkov na účet obdarovaného alebo ich prevzatím v hotovosti.
3.3. Obdarovaný sa zaväzuje finančné prostriedky, ktoré sú predmetom darovania použiť výlučne na
študijné výdavky počas školského roka 2020/2021, t.j. od 1.9.2020 do 30.6.2021 pre študentku :
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 Lenka Beňušová, nar. 1. 12. 2001, ( študentka 4. ročníka Strednej zdravotníckej školy
Dolný Kubín, odbor zdravotný asistent ) vo výške € 500,00/ školský rok s tým, že finančné
prostriedky jej budú uvoľňované nasledovne :
- € 200,00 do 31.12.2020,
- zvyšok po € 50,00 pravidelne mesačne vždy k 10-emu dňu príslušného kalendárneho
mesiaca.
Súčasne poskytne darca študentke aj finančný dar vo výške € 100,00 na stužkovú, resp. pri
úspešnom ukončení štúdia.
3.4. Obdarovaný sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti vhodným spôsobom prezentovať darcu.
Čl. IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
4.1. Táto zmluva je vyhotovená v 3-och rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom darca obdrží dve
vyhotovenia a obdarovaný jedno vyhotovenie zmluvy.
4.2. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.
4.3. Platnosť nadobúda táto zmluva dňom jej podpisu .

Martin, 31. 08. 2020

Darca :

Obdarovaný :

_______________________
Rotary Club Martin
Ing. arch. Otto Gáťa, prezident

____________________________
Centrum pre deti a rodiny Necpaly
Mgr. Ladislav Adamovič, riaditeľ
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