Darovacia zmluva č. 01/2022
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:

Darca:

XXX
trvalý pobyt:
dátum narodenia:
č.OP:
/ďalej len “darca“/

XXX
XXX
XXX

a
Obdarovaný: Teacher Development Program Slovakia, n.f., v skratke TDPS, n.f.
sídlo:
Jarná 1163/9, 040 01 Košice
IČO:
52716805
registrovaný v Registri neinvestičných fondov vedenom Okresným úradom Košice,
odbor všeobecnej vnútornej správy pod č. VVS/82/NF.
štatutárny zástupca: PaedDr. Marek Kmeť
/ďalej len “obdarovaný“/
/ďalej len „zmluva“/
Článok I.
Predmet zmluvy a predmet darovania
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných práv a povinností medzi darcom a obdarovaným
počas záväzku darcu prenechať bezodplatne obdarovanému finančný dar v hodnote XXX €
(slovom XXX eur) na jednej strane a na druhej strane záväzok obdarovaného použiť dar na
realizáciu aktivít Fondu podľa účelu uvedeného v Štatúte TDPS, n.f. .

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
2. Darca poskytne dar obdarovanému, a to do 5 dní od podpisu tejto zmluvy prevodom na účet
Obdarovaného/ v hotovosti k rukám Obdarovaného pri podpise tejto zmluvy, čo Obdarovaný
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje.
3. Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použije spôsobom a podľa podmienok, ktoré sú uvedené v tejto
zmluve.
4. Obdarovaný je povinný darcovi preukázať použitie daru na účel stanovený v tejto zmluve, a to
pri vyúčtovaní daru poskytnutím fotokópií dokladov preukazujúcich takéto použitie.

Článok III
Vrátenie daru
1. V prípade, že dar nebude použitý na účel a v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou,
obdarovaný je povinný bezodkladne vrátiť dar darcovi, to najneskôr do 30dní od požiadania
darcu.
2. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný dopustí konania, ktoré
a) môže potenciálne ohroziť záujmy darcu,
b) bude znamenať použitie daru na účel iný ako je uvedený v tejto zmluve,
c) ak v lehote stanovenej touto zmluvou alebo v rozpore so zákonom Obdarovaný
nepreukáže Darcovi použitie daru na účel stanovený v tejto zmluve.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa spravujú ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len po dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden podpísaný rovnopis.

V Košiciach, dňa XXX

XXX
darca

PaedDr. Marek Kmeť
za obdarovaného

