
1. Nadácia TV JOJ
Adresa: Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 
IČO: 37925636 
DIČ: 2022398928 
Zastúpená: Vladimír Fatika, správca nadácie 
Bank. spoj.: OTP Banka SLOVENSKO, a.s. 
číslo účtu: 99331776/5200
Zapísaná: v registri nadácií MV SR pod registračným číslom: 203/Na-2002/872 
(ďalej len „darca“)

a

2.

Základná um elecká škola
Adresa: Bernolákova 26, 040 11 Košice

Zastúpená : M g r .  P e t e r  K u n d r a c i k  

IČO: 3 5 5  4 6  1 3 1

Banka. : PR IM A   B A N K A  SL O V E N SK O , a.s.

čísloú* u:

(ďalej len „obdarovaný“)

L
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 100 Eur na zabezpečenie umeleckého rozvoja 
žiakov/študentov obdarovaného (úhrada materiálov a vybavenia a pod.)

II.
Vyplatenie daru

2. Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu 100, prevodom na bankový účet obdarovaného najneskôr v 
30 deň po podpise tejto zmluvy.

3. Obdarovaný prostriedky s vďakou prijíma a zaväzuje sa ich použiť v súlade s článkom I. tejto zmluvy.

III.
Účelová viazanosť darovaných prostriedkov

NADÁCIA
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DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 a nasl. zákona č. 60/1964 Zb. v platnom znení

/Občiansky zákonník/ 
medzi zmluvnými stranami:

Číslo: 031 /2012
Uhradené:

Vyúčtované:



1. Obdarovaný sa zaväzuje oznámiť darcovi špecifikáciu použitia darovaných finančných prostriedkov 
formou ich vyúčtovania do 60 dní od ich celého využitia.

2. V prípade ak obdarovaný nepreukáže využitie finančných prostriedkov do 60 dní od ich použitia a ani 
následne po výzve darcu s novou lehotou na preukázanie alebo prostriedky nevyužije do 1 roku od ich 
poskytnutia alebo ich použije iba čiastočne, je povinný tieto vrátiť darcovi v plnej výške alebo vo výške ich 
zostatku v prípade čiastočného využitia.

3. V prípade predloženia vyúčtovania s dokladom, ktorý sa netýka obdarovaného alebo sa jeho plnenie 
nezrealizovalo alebo bolo len predstierané bude toto považované za hrubé porušenie zmluvy a nevhodné 
správanie voči darcovi, čoho následkom bude okamžité odstúpenie od zmluvy a obdarovaný bude povinný 
vrátiť prostriedky v plnej výške darcovi.

IV. 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov

1. Obdarovaný udeľuje darcovi súhlas, v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, na:

a. spracúvanie osobných údajov, vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií 
s osobnými údajmi;

b. poskytovanie osobných údajov, odovzdávanie osobných údajov na spracúvanie inému 
prevádzkovateľovi alebo inému zástupcovi prevádzkovateľa, alebo jeho sprostredkovateľov;

c. sprístupňovanie osobných údajov, oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim 
inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe s výnimkou dotknutej osoby alebo oprávnenej osoby, 
ktorá ich nebude spracúvať ako prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľ;

d. zverejňovanie osobných údajov, publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na 
verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových 
sietí, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte) ich 
umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie a zverejnenie zoznamu osôb, ktorým bola poskytnutá 
finančná alebo nefinančná pomoc: meno a priezvisko obdarovaného, obec a výška poskytnutej pomoci 
obdarovanému.

V. 
Všeobecné ustanovenia

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka v platnom znení.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť 

nebola obmedzená.
4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

Bratislava, dňa 16.08. 2012. Košice, dňa ^
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darca obdarovaný


