Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-102-2018
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany
názov:
sídlo:
právna forma:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:
registrácia:
(ďalej len "Darca")

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Tomášikova 48, 832 73 Bratislava
nadácia
30 856 868
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK69 0900 0000 0051 3066 6612
Ministerstvo vnútra SR, č. 203/Na-2002/774, dňa 29. 11. 2004

a

názov:
Obec Kvakovce
sídlo:
Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce
IČO:
00332518
bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK23 5200 0000 0000 0933 7056
(ďalej len "Obdarovaný")
uzatvárajú podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto zmluvu o
poskytnutí peňažného daru:

Článok I
Predmet zmluvy
1.1

1.2

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 4 000,- eur (slovom štyritisíc
eur), (ďalej len „dar“), ktorý Darca poukáže v prospech vyššie uvedeného účtu Obdarovaného
do 20 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Obdarovaný dar s vďakou prijíma.
Dar je účelovo viazaný ako príspevok Obdarovanému na ochranu a tvorbu životného prostredia
prostredníctvom projektu Spolu za krajšiu Domašu, ktorý Obdarovaný realizuje v roku 2018.
Článok II
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

2.1

2.2

2.3
2.4

Obdarovaný sa zaväzuje dar použiť výlučne na účel určený v článku I bode 1.2 tejto zmluvy.
Obdarovaný vyhlasuje, že dodrží účelovosť použitia daru a túto preukáže hodnovernými
dokladmi Darcovi a v prípade, že sa tak nestane, je si vedomý zákonnej povinnosti vrátiť dar
Darcovi.
Darca je oprávnený vykonať u Obdarovaného kontrolu v účtovných či iných dokladoch
súvisiacich s darom, či bol dar Obdarovaným použitý v súlade s bodom 1.2 tejto zmluvy.
Obdarovaný sa zaväzuje výkon takejto kontroly Darcovi vyššie uvedeným spôsobom umožniť
a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.
Obdarovaný sa zaväzuje v lehote do 30. 9. 2018 hodnoverným spôsobom preukázať Darcovi
použitie daru v súlade s bodom 1.2 tejto zmluvy.
V prípade, ak Obdarovaný Darcovi hodnoverným spôsobom v lehote dohodnutej v bode 2.3
tejto zmluvy nepreukáže účelovosť použitia daru alebo jeho časti, zaväzuje sa vrátiť dar alebo
jeho časť Darcovi a to do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Darcu na vrátenie daru, a to
bezhotovostným prevodom na účet Darcu uvedený v písomnej výzve. Ak sa Obdarovaný
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2.5

2.6

dostane do omeškania s vrátením daru, Darca je od neho oprávnený požadovať zaplatenie
právnymi predpismi stanoveného úroku z omeškania z nevrátenej sumy.
Darca je oprávnený popísať spoluprácu s Obdarovaným a tiež uviesť Obdarovaného v rozsahu
jeho identifikačných údajov alebo loga Obdarovaného, prípadne odkaz na internetovú stránku
Obdarovaného v materiáloch o Darcovi alebo materiáloch Darcu o poskytnutí darov a na
internetovej stránke Darcu, pričom Obdarovaný s tým súhlasí. Obdarovaný súhlasí s použitím
materiálov, najmä fotografií, ktoré poskytne Darcovi na internetovej stránke Darcu
a v materiáloch o Darcovi a súčasne vyhlasuje, že tieto materiály získal v súlade so zákonom
a je ich oprávnený Darcovi poskytnúť za uvedeným účelom zverejnenia, pričom zodpovedá
Darcovi za škodu alebo ujmu v prípade, ak sa ukáže jeho vyhlásenie podľa tohto bodu ako
nepravdivé.
Ak Obdarovaný nepoužije dar priamo na účely uvedené podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, ale
peňažné prostriedky z daru ďalej daruje inej osobe (ďalej len „tretia osoba“), je povinný zmluvne
a inými spôsobmi zabezpečiť, aby tretia osoba použila takéto peňažné prostriedky v súlade
s účelom podľa bodu 1.2 tejto zmluvy a ďalej je povinný zabezpečiť dokladovanie použitia
peňažných prostriedkov z daru Darcovi tak, aby z týchto dokladov vyplývalo dodržanie
účelovosti peňažných prostriedkov podľa zmluvy a aby bola dodržaná lehota podľa bodu 2.3
tejto zmluvy. Ak Obdarovaný nepoužije dar priamo podľa prvej vety tohto bodu, je povinný v
zmluve s treťou osobou okrem účelovosti použitia upraviť aj tú skutočnosť, že zmluvy s treťou
osobou a doklady poskytnuté treťou osobou Obdarovanému budú predložené Darcovi podľa
tejto zmluvy a z tohto dôvodu a za týmto účelom sú tieto dokumenty vylúčené z režimu
obchodného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu medzi Obdarovaným a treťou
osobou. Ak Obdarovaný nepoužije dar priamo na účely uvedené podľa bodu 1.2 tejto zmluvy,
ale peňažné prostriedky z daru ďalej daruje tretej osobe, zodpovedá Darcovi za dodržanie účelu
podľa bodu 1.2 tejto zmluvy a za riadne a včasné dokladovanie účelovosti použitia daru tak, ako
keby dar použil sám.

Článok III
Záverečné ustanovenia
3.1
3.2

3.3

3.4

Ak nie je ďalej uvedené inak, zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvomi
zmluvnými stranami.
Ak je Obdarovaný povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám (na účely tohto bodu ďalej len „povinná osoba“) a zmluva je povinne
zverejňovanou zmluvou, zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy poslednou zmluvnou
stranou a účinnosť si zmluvné strany dohodli podľa § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka
nasledovne: Zmluva je účinná deň nasledujúci po dni doručenia písomného potvrdenia
o zverejnení zmluvy v platnom znení Darcovi, ktoré bude vyhotovené podľa tohto bodu
a v súlade s právnymi predpismi povinnou osobou alebo Úradom vlády Slovenskej republiky pri
zmluvách zverejnených v Centrálnom registri zmlúv (na účely tohto bodu ďalej len „potvrdenie“).
V potvrdení vyhotovenom povinnou osobou okrem identifikácie vystaviteľa potvrdenia
a dátumu vyhotovenia potvrdenia bude uvedené, kde a kedy bola zmluva zverejnená, a ak
bola zverejnená viacerými spôsobmi podľa § 47a Občianskeho zákonníka, bude pri jednotlivých
spôsoboch zverejnenia uvedený dátum zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že povinná
osoba zverejní zmluvu v lehote do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy poslednou zmluvnou
stranou a v lehote do 5 dní od zverejnenia zmluvy povinná osoba preukázateľne doručí
potvrdenie Darcovi na e-mailovú adresu: maskova.pavla@slsp.sk. V prípade, ak povinná
osoba nedoručí Darcovi potvrdenie v súlade s týmto bodom, alebo ak zmluvu nezverejní,
zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nie sú zmluvou viazané. V prípade, ak povinná
osoba nezverejní zmluvu do troch mesiacov odo dňa platnosti zmluvy platí, že k uzavretiu
zmluvy nedošlo.
Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli mať za následok ohrozenie plnenia predmetu tejto zmluvy a stanoviť ďalší
postup.
Akékoľvek oznámenia súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené písomne a doručené
prostredníctvom e-mailu Darcovi na e-mailovú adresu maskova.pavla@slsp.sk, alebo zaslané
poštou na adresu sídla Darcu.
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3.5

3.6

3.7
3.8

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť
ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na
riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou postupne číslovaných písomných dodatkov,
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je dohodnuté inak.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú
stranu.

V Bratislave, dňa .....................

V Kvakovciach, dňa .....................

Darca:

Obdarovaný:

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Obec Kvakovce

................................................
Ing. Danica Lacová
správkyňa nadácie

.....................................................
Mgr. Radovan Kapraľ
starosta obce
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