DAROVACIA ZMLUVA
podľa

€

628 Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi

Darcom:
So sídlom:
Zastúpená:

Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Christianom Schulzom, konateľ spoločnosti

lčo:

17 32 42 46

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.

lC-DPH:
Bankové spojenie:
Cislo účtu:
Zapísaná:

SK2020325384
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
1000241001/1111
Obch. register Okr. súdu Bratislava

Obdarovaným:
so sídlom:
zastúpená:
I(;O:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Ul. Dr. Herza 240/01, 984 01 Lučenec
Mr. Tomáš Belko
42313902
2120186662
Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Lučenec
SK48 5600 0000 0060 5867 8006

IC—DPH:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

ČL.

1,

oddiel Sro, vl. 1413/B

1

Predmet zmluvy
Darca daruje obdarovanému peňažný dar vo výške 1 200 € (slovom tisícdvesto eur) plus produktový
dar, ktoré budú určené na projekt „Museum for Millennials“ v súlade s jeho štatútom.

ČL. 11
Spôsob odovzdania
Darca poukáže finančnú čiastku podľa článku 1. na účet obdarovaného, č. účtu vedeného v Prima
banka Slovensko, a. s. SK4856000000006058678006 a to do 60 dní odo dňa podpísania zmluvy

oboma stranami.

ČL.

111

Práva a záväzky
]. Darca odovzdáva dar dobrovoľne a bezplatne Obdarovanému, ktorý tento dar prijíma. Obdarovaný
sa zaväzuje použiť dar len v súlade s touto zmluvou a s jeho štatútom.
2. Obdarovaný sa zaväzuje vynaložiť poskytnutý dar na stanovený účel najneskôr do 6 mesiacov
odo dňa poskytnutia a informovať darcu o využití darovaných finančných prostriedkov doručením
písomnej správy a kópií účtovných dokladov po ukončení projektu.
3. Obdarovaný sa zaväzuje ukončiť projekt najneskôr do jedného roka odo dňa poskytnutia daru
podľa tejto zmluvy.
4. V prípade, ak Darca preukázateľne zistí, že Obdarovaný použil na základe tejto zmluvy poskytnutý
peňažný dar na iný, ako v tomto článku dohodnutý účel alebo nesplnil požiadavky podľa odsekov

2. a 3. vyššie

je oprávnený domáhať sa vrátenia nim poskytnutého peňažného daru v plnej výške.
Cl. IV
Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnost" a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa
vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zmluvné strany obdržia
po jednom rovnopise.
2. Strany si zmluvu prečítali a potvrdzujú, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich
slobodnej vôle a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok.
1.

Tomáš Belko
Rozpočtová organizácia

Žčnmt an Schulz
ateľ spoločnosti Henkel Slovensko

HSI'lkel

'

[
\

..............................

C51lla Gera

Head of HR Henkel Slovensko

Príloha č.1

:

Popis projektu - Prihláška

Ženkel Slovensko
áhxadnícka 91

SR— 821 08

Ičo

Bratislava

1732424 6

ľň DPH-

Spol_

s mozog„ 5884

sro

LUKUSM

