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Predmet pInenia

l'1' V súlade s nadaČnou listinou Darcu a príslušnými právnymi predpismi, za účelom podpory a rozvojazdravotníctva a ochranY zdravia Darca daruje ob iarovanému vecný dar, ktorý Darca získal prostredníctvomNadácie PENTA do daru vcelkovej hodnote,1 9 999,14 € (19607 rúšok) a zaviazalsa ich distribuovat,urČeným organizáciám. obdarovaný podl'a tejto zmluvy dostane v rámci projektu ,,Pomoc seniorom v časekoronakrizy" nasledovný dole uvedený DAR:

Dar cena rúška bez
DPH

počet rúšok cena rúšok bez
DPH

cena rúšok s
DPH

Jednorazové rúško
3-vrstvové

0,85 €

| 0o1kg
€

Darca a obdarovaný sa dohodli, Že Dar bude obdarovaným použitý výhradne ako materiálna pomoc preohrozenú skupinu obyvatel'stva v Čase koronakrízy - seniorov a pre zamestnancov týchto zariadení

Práva a povinnosti zm|uvných strán

ll.í. Zmluvné strany sa_dohodli, že Obdarovaný si Dar prevezme v
a to najneskór do 30 4 2020

ll'2, obdarovaný Dar s.vd'akou prr,lÍma a podpisom tejto zmluvy sa zavázujepoužit,ho v súlade s touto ZmIuvou,nadačnou listinou Nadácie Penta a príslušnými Óraun1lri'pápÉ.i

ll'3' ZmIuvné stranY sa dohodli, Že Darcovi vzniká právo transparentnej kontro|y, ako bol Dar použitý
obdarovaný je povinný Darcovi na vyzvanie predložit' dókazy (napr, fotodokumentáciu, účtovné dok|ady), zktorých vyplýva dodrŽanie ÚČelu použitia Daru a to najneskórdo 15 dní od vyzvania Darcu.

ll'4, Ak Obdarovaný nePouŽije Dar v súlade s touto zmluvou a nadačnou listinou Nadácie penta, zavázuje saneodkladne vrátit'nePoŠkodený Dar Darcovi, alebo zaplatit'Darcovi zmluvnú pokutu vo výške ceny Daru,

OBOAROVANÝ

§ ťJis a.



závereéné ustanovenia
ll1,1, Zmluva nadobúda Platnost' a účinnost' dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami

|ll'2' V d'alŠom sa vzt'ah zaloŽený touto zmluvou riadi ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatnýmiprávnymi predpismi Slovenskej republiky,

ll1,3, Akékol'vek zmenY alebo dodatky k zmluve je možné uskutočnit, len písomnou formou a so súhlasom obochzmluvných strán.

ll1,4, 
Íi];;1a?,"" 

vYhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoryich každá zo zmluvných strán dostane po jednom

, /'tara t , ,lz ,Q ?.= ..2.o. ,?a2.


