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ČI. III
Účelová viazanost' daru alebo Práva a povinnosti zmluvných strán

1) Dar podľa tejto zmluvy je určený na zabezpečenie technického vybavenia priestorov
Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej, ktoré bude slúžiť výlučne jej
zamestnancom a žiakom.

2) Obdarovaný je povinný oboznámiť darcu s presnou špecifikáciou použitia daru do 30
dní odo dňa dodania.
Pod oboznámením s presnou špecifikáciou použitia daru sa na účel tejto zmluvy
rozumie krátka správa s fotodokumentáciou zaslaná elektronicky na
nadacia. volkswagen@gmai1.com.

3) Ak obdarovaný použije dar v rozpore so zámerom poskytnutia, alebo nie je schopný
splniť povinnosť podľa ods. 2 tohto článku, je povinný dar vrátiť.

4) Obdarovaný je povinný dar vrátiť do 14 dní odo dňa, keď sa naplní aspoň jedna
podmienka uvedená v ods. 3 tohto článku.

ČI. IV
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva zaniká riadnym a včasným splnením povinností oboch zmluvných strán.
2) Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami

Občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na úžerrií Slovenskej
republiky. .

3) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
4) V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné

strany zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
5) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán

dostane po jednom podpísanom rovnopise.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných
podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť
jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa 2.9.2014
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