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Zmluva o poskytnutí nadačného príspevku 

 
Darca:  Nadácia Trnava Trnavčanom 

 Hlavná 1, 917 71  Trnava 

V zastúpení :  Ing. Pavol Tomašovič, správca nadácie 

IČO:  37 984 349 

DIČ:  2021 946 212 

zapísaná v  registri nadácii MV SR pod číslom 203/Na-2002/768 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a. s., pobočka Trnava 

                                č. ú.:  1120761001/5600 

 IBAN:  SK15 5600 0000 0011 2076 1001 

a 

 

Príjemca:   Ivana Zámožíková 

 Ulica Jiráskova 23, 917 02  Trnava                                           

V zastúpení:   Ivana Zámožíková 

IČO:    

Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s.  

 č. ú.: 2611519388/1100   

 IBAN:  SK48 1100 0000 0026 1151 9388 

Uzatvárajú v súlade s § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto  

 

 

Zmluvu o poskytnutí nadačného príspevku 
 

I. 

 

1. Darca   na   základe  rozhodnutia  správnej  rady   Nadácie   Trnava   Trnavčanom  zo  dňa  

3. 9. 2014 poskytne príjemcovi nadačný príspevok vo výške 465- €, slovom  

štyristošesťdesiatpäť eur, ktorý je určený na podporu projektu príjemcu:  Finančná 

podpora pre maloleté dieťa z ťažkou diagnózou. 

Poskytnuté prostriedky môže príjemca použiť iba na účel, uvedený v projekte podľa 

odseku 1 tohto článku v súlade so Všeobecnými podmienkami na prideľovanie grantov z 

prostriedkov Nadácie Trnava Trnavčanom. 

2. Poskytnuté prostriedky nemôžu byť použité zabezpečenie alkoholu a tabakových 

výrobkov, pohostenie, nákup pohonných hmôt, mzdy a odmeny.  

 

II. 

 

1. Príspevok bude uhradený z finančných prostriedkov, ktoré získal darca z 2 % zo zaplatenej 

dane z príjmov. 

2. Podmienkou poukázania príspevku je preukázanie obstarania zostávajúcich zdrojov na 

realizáciu projektu. 
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3. Darca uhradí finančnú sumu podľa odseku 1. článku I. tejto zmluvy jednorázovo na účet 

príjemcu po preukázaní obstarania zostávajúcich zdrojov na realizáciu projektu do 14 dní 

od dátumu podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.   

 

III. 

 

1. Príjemca  sa zaväzuje uvádzať na výstupoch a pri propagácii aktivít, na ktoré bol nadačný 

príspevok poskytnutý, že sú realizované s finančným príspevkom Nadácie Trnava 

Trnavčanom. 

2. Darca si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia ňou poskytnutých 

prostriedkov  a informovanosti o udržateľnosti projektu. 

3. Príjemca je povinný využiť finančné prostriedky najneskôr do 10. 12. 2014 (predložiť 

kópie faktúr darcovi) a predložiť darcovi vyhodnotenie projektu a doklady o účelovom 

čerpaní poskytnutého príspevku. 

4. V prípade, že projekt je dlhodobý a jeho trvanie presahuje kalendárny rok, príjemca je 

povinný predložiť 

- do 10. 12. 2014 (predložiť kópie faktúr darcovi) vyúčtovanie 

prostriedkov darcu a doklady o účelovom čerpaní poskytnutého príspevku 

5. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie poskytnutého príspevku alebo nepoužije príspevok 

na schválený účel, je povinný vrátiť príspevok na účet darcu, najneskôr do 15 dní po 

termíne stanovenom na zúčtovanie. 

 

IV. 

 

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa 

platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

2. Zmluvné strany s obsahom tejto zmluvy súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní dostane     

každá zo zmluvných strán po 1 rovnopise. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

 

 

 

V Trnave, dňa 21.10.2014 

 

 

 

 

 

 

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

 

                      PRÍJEMCA                                                                          DARCA 
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