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Zmluva č . 72/Školy pre budúcnost' 2011/20121314-ŠpB 

o poskytnutí daru na účely realizácie projektu 
uzavretá podl'a §51 Občianskeho zákonníka 

Poskytovatel' daru: 

Cránok l 
Zmluvné strany 

Nadácia Orange, Prievozská 6fA, 821 09 Bratislava 
IČO: 42129559 
zastúpený: Mgr. Andrea Cocherová, správkyňa nadácie 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
č.ú.: 2627225341/1100 
(ďalej len "poskytovateľ daru") 

a 

Prijimatel' daru: 
Obec Vyšná Rybnica 
so sídlom: Obecný úrad Všná Rybnica, 072 41 Vyšná Rybnica 
IČO: 0000326003 
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
číslo účtu: 35322552/0200 
zastúpený: František Gejguš 

Clánok fi 
Predmet plnenia 

13. Na základe rozhodnutia zo dňa 30.11 .2011 sa poskytovateľ daru zaväzuje poskytnúť prijímateľovi daru 
finančný príspevok vo výške 1000 € na realizáciu projektu "Rozruch v škole" (ďalej len "dať') . 

14. Prijímateľ daru sa zaväzuje poskytnúť firančný dar vo výške 1 000 € škole: ZŠ Vyšná Rybnica. so 
sídlom: Vyšná Rybnica 138, 072 41 Vyšná Rybnica do 15 dni po prijatí finančného daru na bankový 
účet. 

15. Dar je poskytnutý na základe žiadosti Zš Vyšná Rybnica, so sídlom: Vyšná Rybnica 138, 072 41 Vyšná 
Rybnica o finančnú podporu projektu zo dňa 26.10.2011 z grantového programu Školy pre budúcnosť 
201112012 a je účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu, ktor~ho popis tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy ako Príloha č. l. 

16. Poskytovateľ daru v rámci predmetu svo;ej činnosti spolupracuje s Centrom pre filantropiu, n.o. so 
sídlom Kozia 11, 811 03, Bratislava, registrovanou Krajským úradom v Bratislave pod číslom OWS-
530/49/2002-NO, a to na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 31.12.2010 V rámci vzájomnej 
spolupráce poskytovateľ daru zveril vybrané činnosti, ku ktorým dochádza pri plneni predmetu tejto 
zmluvy, Centru pre filantropiu. Prijímate!' daru berie na vedomie túto skutočnosť a súhlasi s tým, že 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy špecifikované v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy bude plniť 
voči Centru pre filantropiu. 

C!ánok 111 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

13. Poskytovatel' daru poskytne dar prij imateľovi daru v termínoch uvedených v Prílohe č. ll -Podmienky 
poskytnutia daru, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy. 

14. Prij ímateľ daru sa zaväzuje, že dar použije spôsobom a podl'a podmienok, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 
ll - Podmienky poskytnutia daru a v Prí lohe č. Ili - Pokyny pre vypracovanie správ o použití daru, ktoré 
tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy. 

15. Prij ímateľ daru sa zaväzuje, že dar použije na verejnoprospešné účely a len spôsobom, ktorý je v súlade 
so zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. § 50- Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely. 

16. Prijímateľ daru je povinný poskytovatel'ovi daru preukázať použitie daru na účel stanovený v tejto 
zmluve, a to doručen ím fotokópii dokladov preukazujúcich takéto použite. 
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