
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 POSKYTOVATEĽ:  
  
 so sídlom:  
   
 
 IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:  
 
 v mene kt. koná: 
 (ďalej aj ako len „Poskytovateľ) 
  
1.2 PRÍJEMCA: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA 
 
 so sídlom: M. R. Štefánika 17 
  036 01 Martin 
 IČO: 42062110 
  DIČ: 2022601482 

 IBAN:  SK3211000000002624027729 
                                                Adresa banky: Tatra banka a.s., M.R. Štefánika 70, 036 01 Martin 
                                        
 v mene kt. koná: Ing. Bohdan Hroboň, PhD. – správca nadácie 
 (ďalej aj ako len „Príjemca“) 
 
1.3 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, a to 

podľa § 51 Zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej aj ako len „Zmluva“). 
 
2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

2.1. Príjemca je nadáciou, ktorá prioritne podporuje výchovné, vzdelávacie a misijné aktivity 
a projekty v súlade s oficiálnym vyznaním evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku. Toto ustanovenie nie je možné meniť za žiadnych podmienok nijakým orgánom 
nadácie. Nadácia poskytuje svoje prostriedky fyzickým a právnickým osobám v súlade s jej 
verejnoprospešným účelom, ktorým je: 

a) podpora výchovy, vzdelávania a misijnej práce, založených na kresťanskom   
presvedčení a hodnotách, 

b) podpora študentov, učiteľov a pedagógov, 
c) podpora športových aktivít a kultúrno – výchovných podujatí, 
d) podpora sociálne slabých študentov. 

Verejnoprospešný účel nadácia plní najmä prostredníctvom nasledovných aktivít: 

a) peňažná, nepeňažná a materiálno – technická podpora činností, aktivít a projektov 
zameraných na podporu vzdelávania založeného na kresťanských hodnotách, 

b) peňažná, nepeňažná a materiálno – technická podpora činností vzdelávacích 
inštitúcií,  založených na kresťanskom presvedčení a hodnotách a vyhľadávanie 
zdrojov ich financovania  

c) organizovanie exkurzno – vzdelávacích podujatí, kurzov a školení v rôznych 
oblastiach  vzdelávania, 

d) poskytovanie grantov a štipendií, 
e) iné aktivity a činnosti podľa rozhodnutia správnej rady, a to vždy v súlade 

s verejnoprospešným účelom nadácie 
  



3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Touto ZMLUVOU: 
3.1.1 sa Poskytovateľ zaväzuje bezodplatne poskytnúť Príjemcovi peňažné prostriedky vo 

výške              ,-€ (slovom:                                                                                   eur) 
(ďalej aj ako len „Príspevok“), a to za účelom ich použitia na podporu rekonštrukcie 
novej školskej budovy Evanjelickej spojenej školy.    

3.1.2 Príjemca Príspevok popísaný v bode 3.1.1. ZMLUVY od Poskytovateľa prijíma 
a zaväzuje sa splniť ďalšie povinnosti v ZMLUVE ďalej popísané. 

 
4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje previesť peňažné prostriedky, ktoré sú predmetom Príspevku 
bezhotovostne na účet Príjemcu a to do 7 pracovných dní od podpisu tejto ZMLUVY. 

4.2. Príjemca je oprávnený použiť Príspevok výlučne na účel vymedzený v bode 3.1.1 tejto 
ZMLUVY a na požiadanie preukázať Poskytovateľovi ako finančné prostriedky, ktoré sú 
predmetom Príspevku použil. 

4.3. Ak Príjemca poruší povinnosť podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, je povinný 
poskytnuté finančné prostriedky, ktoré sú predmetom Príspevku bezodkladne vrátiť 
Poskytovateľovi.  

4.4. Príjemca berie na vedomie skutočnosť a zároveň vyjadruje svoj súhlas s uverejnením jeho 
mena a účelu použitia Príspevku vo výročnej správe Poskytovateľa, ktorá bude takisto 
zverejnená na jeho internetovej stránke. 

 
5. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. Právne pomery touto ZMLUVOU neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

5.2. Táto ZMLUVA je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. 

5.3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto ZMLUVOU 
predovšetkým dohodou. 

5.4. Ak by niektoré ustanovenie tejto ZMLUVY bolo alebo sa stalo neplatným, ostatné ustanovenia 
tejto ZMLUVY tým nebudú dotknuté.  Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné 
ustanovenie nahradiť novým zodpovedajúcim hospodárskemu účelu, ktorý zmluvné strany 
v čase podpisu tejto ZMLUVY sledovali.   

5.5. Táto ZMLUVA nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ZMLUVU uzavreli slobodne, vážne, jej obsah je im dostatočne 
zrozumiteľný a určitý, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, právny úkon je urobený 
v predpísanej forme a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
V Martine, dňa  
 

          
 
 ..................................................... ..................................................... 
  doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.                                                              
    správca nadácie 


	Adresa: 
	IČO: 
	DIČ: 
	IČ DPH: 
	Meno: 
	POSKYTOVATEL: 
	SUMA: 
	SUMA slovom: 
	Dátum podpisu ZMLUVY: 


