
DAROVACIA ZMLUVA
č. 8632/2019

uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Zmluva")

medzi:

Nadácia Tesco
zapísaná do Registra nadácií vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky pod č.: 203/Na-
2002/976 so sídlom: Kamenné nám. liA, 815 61 Bratislava
IČO: 42184 126
Zastúpená: Veronika Bush, správca
Kontaktná osoba: Ivana Lôvingerová, programová manažérka Nadácie Ponti s
Korešpondenčná
adresa: Nadácia Ponti s, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava

Telefón, mailová
adresa:

0917452409,
ivana.lovingerova@nadaciapontis.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len "Darca")

Slovenská Sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
5038035586/0900
SK 1709000000005038035586
GIBASKBX

a

Názov organizácie:

Adresa organizácie:

Telefón:

E-mail:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Banka:

Číslo účtu organizácie:

Prihlasovacie meno na
www.pomahame.tesco.sk:

(ďalej len "Obdarovaný")

s nasledovným obsahom:

V. Základná škola, Saratovská 43, Levice

Saratovská ul. 43, Levice,Levice,93405,Nitriansky kraj

0904120793

bc. ivanicova@gmail.com

37864424 _
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bc.ivanicova@gmail.com

l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je darovanie finančných prostriedkov v celkovej výške 300 EUR
(slovom: tristo eur) (ďalej len "Dar").



2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo
Zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

4. Akékoľvek zmenyalalebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody
obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak ďalej nie je uvedené inak.

5. Obdarovaný sa zaväzuje, že neporuší právne predpisy týkajúce sa boja proti korupcii
a úplatkárstvu platných v rámci právneho poriadku, ktorým sa riadia Zmluvné strany
a ustanovenia tejto zmluvy. Obdarovaný sa ďalej zaväzuje riadiť Protikorupčnými zásadami,
ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou a zabezpečiť ich
dodržiavanie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a dostatočne určitým
spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani v
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvne strany nižšie potvrdzujú svojimi
podpismi.

V Bratislave, dňa ..29..:~.:.~~.q !tl/faaeh v #J.2o/gV , dna .

Za Darcu: Za Obdarovaného:

Nadácia

Nadácia Tl<s,::o I
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