
 

DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podl'a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka vplatnom znení

 
 

Názov organizácie: Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru

Sídlo: Kukučínova 26, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 42129737
DIČ: 2022525109
Registrácia Ministerstvo vnútra SR, reg.č. 203/Na-2002/889

Zastúpená: Ing. Anton Síekel, správca

Bankové spoj enie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: SK48 1100 0000 0029 4508 3764

(d’alej aj len ako “Darca“ alebo ,Nadácia SOŠV“ V príslušnom gramatickom tvare)

a

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Zastúpená: Ing. Jaroslav Baška, predseda

Bankové spoj enie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej aj len ako ““Obdarovaný“ V príslušnom gramatickom tvare)

(Darca a Obdarovaný ďalej aj len ako “Zmluvné strany“ alebo jednotlivo “Zmluvná strana“ V príslušnom

gramatickom tvare)

PREAMBULA

Darca aObdarovaný uzatvárajú túto Zmluvu, ktorá vychádza zo zásad dobrých mravov,

solidarity, serióznosti azásad poctivej a slušnej spolupráce medzi Zmluvnýmí stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, že touto Zmluvou Darca daruje Obdarovanému Dar uvedený V čl.

1 bode 1.1 tejto Zmluvy.

Čl. 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Darca na základe ustanovení tejto Zmluvy daruje Obdarovanému finančné prostriedky
vo výške 2 000 EUR (slovom: dvetisíc EUR) (ďalej len „Dar“), splatnú do 10 pracovných

dní od podpisu tento Zmluvy oboma Zmluvnými stranami.
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1.2 Darca poskytuje Dar Obdarovanému na základe rozhodnutia správnej rady Nadácie SOŠV,

ktorá uznesením 15/2021 zo dňa 26. marca 2021 rozhodla o podpore Trenčianskeho

samosprávneho kraj a.

1.3 Účelom Daru je peňažná pomoc Obdarovanému na zmiernenie dopadov pandémie
a podpory Zariadení sociálnych služieb V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho

samosprávneho kraja. Obdarovaný je povinný použiť Dar na nákup tabletov, ktoré budú

verejne k dispozícii pre Všetkých umiestnených klientov V zariadení sociálnych služieb.

1.4 Obdarovaný tento Dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa, že poskytnutý Dar použije V súlade

s Nadačnou listinou1 a V súlade s podmierami tejto Zmluvy.

Cl. 2

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRÁN

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmet Daru bude Obdarovanému poskytnutý prevodom na

účet Obdarovaného uvedený V záhlaví tejto Zmluvy.

2.2 Obdarovaný vyhlasuje, že je oprávnený Dar prijať, a že neexistujú žiadne zákonné,

administratívne a ani iné prekážky s tým súvisiace.

2.3 Obdarovaný sa zaväzuje Dar použit" na účel podľa čl. 1 bod 1.3 tejto Zmluvy naj neskôr do

31.8.2021.

2.4 Obdarovaný je povinný preukázať použitie Daru na stanovený účel (bod 1.3 tejto Zmluvy

a príloha č.1 k zmluve) najneskôr do 15.1 1.2021. Za preukázanie poskytnutia Daru sa považuje

predloženie dokladov preukazujúcich použitie Daru V súlade so stanoveným účelom

a podmienkami uvedenými V Prílohe č. 1: Usmernenie k vyúčtovaniu.

2.5 Darcaje oprávnený vykonať Vhodným spôsobom kontrolu použitia Daru na stanovený účel;

Obdarovaný je povinný poskytnúť Darcovi za týmto účelom bezodkladne a bezodplatne

požadovanú súčinnosť.

2.6 V prípade porušenia povinnosti určenej V bode 2.4 alebo V prípade použitia Daru na iný ako

stanovený účel alebo V prípade porušenia povinnosti určenej V bode 2.5 je Obdarovaný povinný

na základe písomnej Výzvy Darcovi vrátit“ Dar, a to najneskôr do 3 (troch) kalendárnych dní

odo dňa doručenia takejto Výzvy.

2.7 Darca je oprávnený žiadať vrátenie Daru aj V prípade, ak správanie Obdarovaného, s

ohľadom na Všetky okolnosti konkrétneho prípadu, možno kvalifikovat’ ako hrubé porušenie

doblých mravov, najmä ak ide o porušenie značnej intenzity alebo o porušovanie sústavné.

2.8 V prípade použitia Daru na iný ako stanovený účel a/alebo V prípade nepreukázania použitia

Daru na stanovený účel nemá Obdarovaný nárok na poskytnutie akéhokoľvek iného daru zo

 

1 www.olympic.sk/nadacia/dokumentv
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strany Darcu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Darca sa touto Zmluvou nezaväzuje k

poskytnutiu iného daru ako je dar vymedzený touto Zmluvou.

2.9 Zmluvné strany sú oprávnené zverejniť informáciu o podpore Obdarovaného formou Daru.

Obdarovaný poskytne Darcovi akúkoľvek potrebnú súčinnosť na účely prezentácie Darcu

ajeho činnosti V súvislosti s poskytnutím Daru podľa tejto Zmluvy as využitím Daru

Obdarovaným.

2.10 Zmluvné strany týmto prejavujú svoj súhlas, aby sa ich údaje vyplývajúce zo Zmluvy

uvádzali Vprehľade obdarovaných osôb azverejňovali tretím osobám V súlade s platnými

právnymi predpismi.

2.1 1 Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú Zmluvnú

stranu o akýchkoľvek zmenách V údajoch uvedených V záhlaví Zmluvy a o iných

skutočnostiach, významných pre riadne plnenie Zmluvy.

Čl. 3
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 V tejto Zmluve je zahrnutá celá dohoda medzi Darcom a Obdarovaným, týkajúca sa

predmetu tejto Zmluvy. Zmluva nahrádza akékoľvek doterajšie dohody, korešpondenciu a

vyrozumenia uskutočnené medzi Zmluvnýmí stranami, či už V písomnej alebo ústnej podobe.

3.2 Túto Zmluvuje možné meniť a/alebo dopĺňať Výlučne iba V písomnej podobe, a to vo forme

dodatkov odsúhlasených oboma Zmluvnýmí stranami. Kontaktné údaje Zmluvných strán

uvedené V záhlaví tejto Zmluvy je možné meniť bez potreby dodatku k tejto Zmluve, na základe

písomného oznámenia dotknutej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane.

3.3 Všetky písomnosti podľa tejto Zmluvy sa považujú za doručené aj V prípade neprevzatia

zásielky odoslanej Zmluvnou stranou poštou na adresu druhej Zmluvnej strany alebo na adresu

uvedenú V záhlaví tejto Zmluvy. Za deň doručenia sa považuje piaty deň po odoslaní

písomnosti, ak preukázateľne nedošlo k doručeniu skôr.

3.4 Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa vykladá V prospech jeho platnosti. Pokiaľ by niektoré

ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov neplatné, bude neplatné iba

V danom rozsahu a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a V plnom rozsahu

platné a účinné. V prípade takejto neplatnosti budú Zmluvné strany V dobrej Viere rokovať, aby

nahradili príslušné ustanovenie Zmluvy jemu obsahom a zmyslom najbližším platnými

ustanovením, aby bol naplnený cieľ a účel tejto Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu podpisujú, sú plne

oprávnené a Spôsobilé na takýto úkon, a ich konanie platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú

stranu, za ktorú tieto osoby konajú.
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3.6 Zmluvaje vyhotovená V dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po

jednom vyhotovení.

3.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú,

že táto Zmluva vyjadmje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená V tiesni, ani

za nápadne nevýhodných podmienok.

3.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť

deň po dni jej zverejnenia V zmysle platnej právnej úpravy.

. / 7 I " " flV Bratlslave dňa / ] $ LOH V Trenčíne dňa 29“ APR. 2021

Darca Obdarovaný

Nadácia Slovenského olympijského Trenčiansky samosprávny? kraj

a športového výborlla '

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

Ing. Anton Siekel Ing. Jaroslav Baška

správca V predseda

 

Prilohy: Príloha č. 1: Usmernenie k vyúčtovaniu
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Príloha č. 1: Usmernenie k vyúčtovaniu 

Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle Darovacej 

zmluvy, (ďalej len ako „usmernenie") 

1. Vyúčtovanie finančného príspevku

Vyúčtovanie musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: 

1. Identifikačný údaj platiteľa
2. Poradové číslo výdavku
4. Dátum úhrady
5. Popis úhrady
6. Označenie dodávateľa plnenia
7. Sumu v eurách
8. Krátka správa o použití finančných prostriedkov

Prílohu vyúčtovania tvoria kópie všetkých účtovných dokladov uvedených vo vyúčtovaní t.j.: 

1. faktúra, spolu s príslušnou objednávkou (alebo zmluvou) a dokladom potvrdzujúcim jej úhradu
(pokladničný doklad alebo bankový výpis s úhradou platby dodávateľovi),

2. výdavkový pokladničný doklad + doklad o úhrade z registračnej pokladne,

Zaslanie vyúčtovania: vyplnené vyúčtovanie sa zasiela: 

1. poštou (osobne): podpísané vyúčtovanie spolu s prílohami na adresu Nadácie SOŠV a
2. elektronicky vo formáte xls, xlsm (nie ako pdf sken) na emailovú adresu nadacia@olympic.sk.
Prílohy k vyúčtovaniu (doklady) nie je potrebné zasielať elektronicky.
Vyúčtovanie je potrebné súčasne zaslať oboma spôsobmi.

Kontaktná osoba:   
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