
DAROVACIA ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

medzi 

Názov :                   Nadácia Košického samosprávneho kraja 

Sídlo:                      Námestie Maratónu mieru 68/1 042 66 Košice 

IČO:                        53329333 

DIČ:                        2121435277 

Registrácia :            Ministerstvo vnútra SR, reg. č. 203/Na – 2002/1233 

Zastúpená :              Ing. Vladimír Pauco – správca nadácie 

Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu :               SK49 0900 0000 0051 7080 1401 

(ďalej ako „darca") 

a 

Meno a priezvisko: Centrum pre detí a rodiny Košická Nová Ves 

Sídlo:                       Mliečna 20A, 040 14 Košice 

IČO:                         31968040 

DIČ:                         2020793665 

Zastúpená:                Mgr. Iveta Lumtzerová 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                SK09 8180 0000 0070 0042 2213 /dary a granty/ 

 

 (ďalej ako „obdarovaný") 

(darca a obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako 

„zmluvná strana“) 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom: 

Článok I 

Predmet Zmluvy 



1. Darca na základe ustanovení tejto zmluvy daruje obdarovanému peňažné poukážky na 

nákup športových potrieb a športového oblečenia v predajniach EXIsport vo výške 

100 EUR ( slovom sto EUR ); v počte 8 kusov 10 eurových poukážok a 1 kusu 20 

eurovej poukážky ( ďalej len „dar“ ), ktoré je povinný odovzdať obdarovanému 

osobne pri podpise zmluvy. 

2. Darca poskytuje dar obdarovanému na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie 

Košického samosprávneho kraja, ktorá Uznesením č.1/2021 rozhodla o použití 

a poskytnutí finančných prostriedkov darcu žiadateľom o pomoc. 

3. Účelom daru je peňažná podpora obdarovaného v rámci podpory verejnoprospešného 

účelu darcu, a to pomoc a podpora jednotlivcov a rodín  v sociálnej, ekonomickej 

a existenciálnej núdzi formou peňažnej poukážky na nákup športových potrieb 

a športového oblečenia v predajniach EXIsport v súlade s verejnoprospešným účelom 

darcu uvedeným v článku III Nadačnej listiny  darcu. 

4. Darca poskytuje dar obdarovanému za účelom nákupu športových potrieb 

a športového oblečenia v predajni EXIsport pre žiadateľa, ktorý je registrovaný 

v databáze žiadateľov o pomoc : I......... M............, narodený .................... 

5.  Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa, že poskytnutý dar prevezme 

v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

 

Článok II 

Práva a povinnosti 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet  daru bude obdarovanému poskytnutý osobne 

pri podpise zmluvy. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že je oprávnený dar prijať, a že neexistujú žiadne zákonné, 

administratívne a ani iné prekážky s tým súvisiace. 

3. Darca je oprávnený vykonať vhodným spôsobom kontrolu oprávnenosti prijať dar. 

Obdarovaný je povinný mu za týmto účelom bezodkladne a bezodplatne poskytnúť 

súčinnosť. 

4. V prípade nesplnenia podmienok na poskytnutie daru je obdarovaný povinný na 

základe písomnej výzvy darcovi vrátiť dar, a to najneskôr do 3 kalendárnych dní odo 

dňa doručenia takejto výzvy. 

5. Darca je oprávnený požadovať vrátenie daru aj v prípade, ak správanie obdarovaného 

s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu, možno kvalifikovať ako hrubé 

porušenie dobrých mravov a zneváženie účelu, na ktorý bol dar poskytnutý. 

6. Zmluvné strany sú oprávnené zverejniť informáciu o podpore obdarovaného formou 

daru. Obdarovaný poskytne darcovi potrebnú súčinnosť na účely prezentácie darcu a 

jeho činnosti v súvislosti s poskytnutím daru podľa tejto zmluvy. 

7. Zmluvné strany týmto prejavujú súhlas, aby sa ich údaje vyplývajúce zo zmluvy 

uvádzali v prehľade obdarovaných osôb a zverejňovali tretím osobám v súlade 

s platnými právnymi predpismi. 

 



8. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného dokladu písomne informovať druhú  

zmluvnú stranu  o akýchkoľvek zmenách v údajoch uvedených v záhlaví zmluvy 

a o iných skutočnostiach, významných pre riadne plnenie zmluvy.  

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba v písomnej podobe, a to vo forme 

dodatkov odsúhlasených  oboma zmluvnými stranami. Kontaktné údaje uvedené 

v záhlaví tejto zmluvy je možné meniť bez potreby dodatku k tejto zmluve, na základe 

písomného oznámenia dotknutej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

2. 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. 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 zostávajú 

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 ustanoveniami, aby bol naplnený cieľ 

a účel tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto zmluvu podpisujú, sú plne 

oprávnené a spôsobilé na takýto úkon, a ich konanie platné a účinne zaväzujú tú 

zmluvnú stranu, za ktorú tieto osoby konajú. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 

a vyhlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za nápadné nevýhodných podmienok.  

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle darcu. 

 
 
V Košiciach, dňa  18.02.2022                                                   V Košiciach, dňa  18.02.2022 

                           

                                                                                            

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

darca                obdarovaný 


