
Nad{cia
Volkswegen Stovakia

zlztLavlo posKyrNuri cRANTU 8.32t/17 THZS

uzatvorenh v stlade s $ 5l Obdianskeho z6konnikav zneni neskorSich predpisov medzi t-fmito zmluvnlfmi
stranami:

Nadr{cia Volkswa gen Slovakia

Adresa: J. Jon{Sa 1,84302 Bratislava 49

Ito: lz 137 s27

Zapisani v Registri Naddcii Ministerstva vnritra SR

Registrain6 ifslo: 203/Na-2002 l9l5

StatutS.ny zistupca: Ing. Michalik Boris

Kontaktnf osoba: Ing. Alexandra PappovS, PhD.

Telef6nny kontakt: 0902 471 398

Bankov6 spoienie:

IBAN: SK33 1100 0000 0029 2312 3040

SWIFT: TATRSKBX

WEB: www.nadacia-volkswa gen.sk

E-mail: nadacia@volkswa gen.sk

(dalej len " Poskytovatel"')

a

Nrizov organizdcie: Zrikladnri Skola

Adresa organizicie: Sadov:l 620,905 0l Senica

tto: ztszttos

Statut,{rny zf stupca: Ing. Svetlana Ch6belov6

Bankov6 spojenie:

SWIFT: KOMASK2X

IBAN: SK 59 5600 0000 0092 1456 0004

(d'alej len'?rijemca")



Nadicia
Volkswagen Stovakia

L
PREDMET ZMLTIVY

Zmluvnf strany sa dneSnjm driom dohodli na poskytruti grantu vo hodnote 200 eur (dvesto eur) spolu s
poslgrtnutim akreditovandho Skolenia (pre maxim6lne troch zamestnancov prijemcu), ako aj darovanfm
sady pom6colg a to v riimci projektu ,,Technika hrou od z:flkladnfch Sk6l".
Grant poslgrtuje Poslgrtovatef Prijemcovi qfludne na realiz6ciu uveden6ho projektu.

u.
TRVANM ZMLIIVY

Zmluva sa uzalryfura na dobu urditu na obdobie od 5.9.2017 do 30.3.2018. . Podas tejto doby je
Prijemca opr6vnenf derpaf finandn6 prostriedky, ltor6 mu budri pos$dnutd na ziklade tejto zmluvy,
av5ak len pri splneni dalej uvedenlich podmienok.

IIL
Sprcmu<ricrA cRANTU A RozPodET

Grant je Prijemcovi poskyfrruff v dvoch spl6tkach vo vy5ke:
prvf spl6tka 100,- €

druh6 spl6tka 100,- €
Udast' na Skoleni a sada pomOcok sri Prijemcovi poslgrtnut6 podlb dohodnut6ho dasovdho

harmonogramu.

rv.
TERMIIYY PRE PREDLOZEI\IIE SPRAV

Pr$emca grantu sa zavdnle predloZit' Poslgrtovatel'ovi:
- Ziadost' o grant (Formulir Ziaaos4
- ZilvercEnir spr6vu o priebehu realizovan6ho projektu a medi6lnu dokument6ciu o komunik6cii

priebehu projektu v masm6di6ch (Formulir ZivercEn| spr6va).
Formul6re 

".liadost 
o grant" i ,,Zilvere1n6 spr6va o priebehu projektu", ktorej sridast'ou je i medi6lna

dokumenti{cia" sri k dispozicii na webovej stninke Nadricie (www.nadacia-volkswagen.sk).
V5etky podklady musia byf vypracovand a zaregistrovan6 online na webovej stninke Nad6cie
Volkswagen Slovakia (www.nadacia-volkswagen.sk). Po ich elekhonickom zaregistrovani je potrebnd
jednu verziu dokumentu vytladit', podpisaf kompetentrou osobou (potvrdit' pediatkou, ak iou subjekt
disponuje) a zaslat na adresu Nad6cie Volkswagen Slovakia. V pripade Z|verelnej spr6vy je potrebn6
priloZif CD/DVD s fotodokumenti{ciou z realizovandho projektu.

v.
vSnonncxn ponnmNKY

Z{kladom zmluvy st Grantovd pravidl6 Nad6cie Volkswagen Slovakia (uvedend na webovej striinke
Nad6cie ku kaZd6mu grantovdmu programu). Mimo tam uvedenfch pravidiel plati:
1. Prijemca grantu sa zav'dzuje bezodkladne pisomne inforrrovaf Poslgrtovatel'a o kaZdej d'alSej

skutodnosti, ktor6 by mohla ovplyvnif realiz6ciu projektu a vopred prerokovat' s Pos$rtovatelbm
d'alSi postup pri vyrZiti gantu.

2. Prijemca je pri ukondeni projektu povinnf poskyftuif Poslgrtovatel'ovi v5etky nim pripravend
materi6ly a pomdcky (napr. didaktickd) v poZadovanej forme vopred stanovenej Poslqrtovatelbm.
Zfuovei tfm d6va privo Pos$rtovatelbvi zverejiovat' a postupovat' uvedend inform6cie alebo
materi6ly na tretie subjekty. Pos$rtovatef mOZe s odovzdanlim materiilom nakladat' bezodkladne
podl'a vlastndho uv6Zenia, za ridelom zlep5enia edukadnlich procesov v Slovenskej republike.

3. Podpisom zmluvy Prijemca d6va Poskytovatefovi opr6vnenie a srihlas na spracovanie, fpravu
a zverejnenie v5etlcfch osobn;fch irdajov, nahr6vok a fotografii srivisiacich s realiziciou a
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ukončením projektu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade, že nastanú okolnosti nezávislé od ich vôle, ktoré
bránia v riadnom plnení záväzkov (napr. zmena legislatívy, vyššia moc), a ak nemožno rozumne
predpokladať, že by povinná strana tieto okolnosti alebo ich následky odvrátila, alebo ich
prekonala, tak tieto okolnosti sa potom považujú za okolnosti vylučujúce zodpovednosť za riadne
nesplnenie povinností podľa tejto zmluvy.

VI. 
SANKCIE ZA NEDODRŽANIE PLATNÝCH PODMIENOK 

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí grantu v prípade, ak príjemca nedodrží 
podmienky uvedené v článku N. a V. tejto zmluvy, najmä ak 

a) príjemca načas a v dohodnutej forme a štruktúre nepredloží priebežnú alebo záverečnú správu,
b) štatutárny zástupca Príjemcu alebo koordinátor projektu a ich prípadní nástupcovia nedodržia

záväzky voči Poskytovateľovi, prípadne ohrozia úspešnú realizáciu projektu.
c) bude zistené, že Príjemca nedodržal všeobecne záväzné pravidlá a predpisy pre účtovanie a

predloženie záverečnej správy.
V takýchto prípadoch bude Nadácia vyžadovať refundáciu nákladov za poskytnuté školenie v ich 
reálnej výške na účet poskytovateľa, a to do 14 (štrnástich) dní od doručenia písomného odstúpenia od 
zmluvy. 

VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Prípady, ktoré nie sú v tejto zmluve konkrétne upravené budú zmluvné strany riešiť podľa zákonov
platných v Slovenskej republike predovšetkým podľa Občianskeho zákonníka a iných všeobecne -
záväzných právnych predpisov.

2. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane Poskytovateľ a tretí
rovnopis Príjemca.

V Bratislave dňa 06.09.2017 

/ Slovenská repub ka 
••• , • JČO; .42. l 37. 52:7. .F.la ; .2,02/Na •• -3002/816 • •••••. 

Poskytovate 

l ¼/lľ ft q_ V ......................... dňa ................... 2017 

Príjemca
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