
Da.rovacia zmluva č. 13-14-01 

Uzavretá podľa§ 628 Občianskeho zákonníka 

Článok! 
Zmluvné strany 

Darca: 
Komunitná nadácia Bratislava 
so sídlom: Partizánska 2, 811 03 Bratislava 
IČO: 318 06 147 
bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 
číslo účtu: 1100920909/8130 
zastúpený: p. Daniela Danihelová, správkyňa nadácie 

a 

Obdarovaný: 
Mesto Zlaté Moravce 
So sídlom: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
číslo účtu: SK22 0200 0000 0000 3342 2162 
zastúpený: p. Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. 

Článok II 
Predmet plnenia 

1. Na základe rozhodnutia Správnej rady Komunitnej nadácie Bratislava 
zo dňa 22. 6. 2014 sa darca zaväzuje poskytnúť obdarovanému dar/grant vo výške 
250 €.Grant je poskytnutý na základe žiadosti Obdarovaného o podporu projektu 
„Hráme a učíme sa s fantáziou" a je účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu. 
Dar je poskytnutý na základe rozhodnutia Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej 
banky, zakladateľa Fondu Citibank Europe plc, založeného v Komunitnej nadácie 
Bratislava. Finančný dar je účelovo viazaný na položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1. 

Komunitná nadácia Bratislava/ Bratislava Community Foundation 



Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Darca sa zaväzuje, že grant uvedený v bode II poskytne Obdarovanému v termínoch, 
uvedených v Prílohe č. 1 - Podmienky poskytnutia grantu, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

2. Tento dar sa považuje podľa ustanovenia zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov za oslobodený od dane z príjmov a teda nie je predmetom dane. 

Článok IV 
Vrátenie daru 

1. Obdarovaný je povinný vrátiť darcovi dar v prípade, že tento nebude použitý na účel 
a v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou. 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
dostane po jednom exemplári. 

V Bratislave, dňa 23. júna 2014 

... c::ik~ .. 
obdarovaný 
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darca 

Daniela Danihelová 
Komunitná nadácia Bratislava 

Kemunitná nadácia Bratislava 
Partizánska 2 

811 03 Bľ'.atislava 
t IČO: 31 80 61 47 
t Tel/fax: 021 5464 8004 -


