
DAROVACIA ZMLUVA 
 

uzatvorená v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 
 
 
Möbelix SK, s.r.o., so sídlom Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35 903 414, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33432/B (ďalej ako “ Darca ”) 
 
a  
 
 (ďalej ako “Obdarovaný”) 

Názov :Nadácia Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu Mieru 68/1 042 66 Košice 

IČO: 53329333 

DIČ: 2121432577 

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

Zastúpená : Ing. Vladimír Pauco – správca nadácie 

Bankové spojenie :Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu : K49 0900 0000 0051 7080 1401 

 

 

 
 

 I. PREDMET ZMLUVY 
 

1. Darca sa týmto zaväzuje bezplatne prenechať Obdarovanému dar špecifikovaný v čl. II tejto 
zmluvy, a to na účel špecifikovaný v čl. III tejto zmluvy. 
 

2. Obdarovaný sa týmto zaväzuje dar od Darcu prijať a použiť ho na špecifikovaný účel. 
 
 

II. DAR 
 

1. Darom podľa tejto zmluvy sa rozumie 
 
48090018 DEKA AKTION – BASED 210 kusov….. 655,20,-  EUR 

             70840003 MALÝ UTERÁK CARLOS -BASED- 240 kusov…. 158,40,-  EUR 

             8940047501 VANKÚŠ 240 kusov …...1800,-  EUR 

             89400420 PREŠÍVANÁ PRIKRÝVKA 240 kusov….. 2592,-  EUR 

             6502000301 SARAH -BASED- 240 kusov ….. 770,40,-   EUR 

 
             V celkovej hodnote  5976,- EUR. 
 

2. Darca vyhlasuje, že všetky výrobky uvedené v predchádzajúcom odseku sú výrobky voľne 
dostupné verejnosti a že na ich výdaj nie potrebné žiadne povolenie orgánov verejnej moci. 

 
 

III. ÚČEL DAROVANIA 
 

1. Darca prenechá Obdarovanému dar na účel jeho poskytnutia osobám zasiahnutým vojenským 
konfliktom na Ukrajine (humanitárne účely ). 

 
 



IV. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 
 

1. Obdarovaný je povinný za každých okolností riadiť sa a konať vždy v zhode so všetkými 
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä, avšak nie výlučne, platnými 
protikorupčnými zákonmi Slovenskej republiky. 
 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy nesľúbil, nesplnomocnil, 
neschválil, neponúkol vykonať ani neuskutočnil akýkoľvek úkon za účelom podpory 
akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia, či už priamo alebo nepriamo a zaväzuje 
sa ani v budúcnosti tak neurobiť vo vzťahu k: (i) akejkoľvek fyzickej osobe vrátane 
Predstaviteľov štátu (v zmysle nižšie uvedenej definície); alebo (ii) sprostredkovateľovi za 
platbu v prospech akejkoľvek fyzickej osoby vrátane Predstaviteľov štátu; alebo (iii) akejkoľvek 
politickej strane. Zámerom oboch zmluvných strán je, aby žiadne peňažné ani nepeňažné 
plnenia neboli uskutočňované, sľubované, autorizované, schvaľované alebo ponúkané, 
ktorých úmyslom alebo následkom je verejná alebo obchodná korupcia, súhlas s vydieraním 
alebo podvolenie sa vydieraniu, poskytnutie provízie alebo iné nezákonné alebo nedovolené 
spôsoby zabezpečenia si nedovolenej výhody alebo získania alebo udržania si obchodu. 
 

3. Na účely odseku 2 tohto článku “Predstaviteľ štátu" znamená: (a) akýkoľvek úradník alebo 
zamestnanec štátu alebo akéhokoľvek štátneho oddelenia alebo agentúry; (b) akákoľvek 
osoba konajúca z titulu svojej funkcie v mene štátu alebo akéhokoľvek štátneho oddelenia 
alebo agentúry; (c) akýkoľvek úradník alebo zamestnanec spoločnosti alebo podniku 
vlastneného či už celkom alebo z časti štátom; (d) akýkoľvek úradník alebo zamestnanec 
verejnej medzinárodnej organizácie, ako sú napríklad Svetová banka alebo OSN; (e) 
akýkoľvek úradník alebo zamestnanec politickej strany alebo akákoľvek osoba konajúca z 
titulu svojej funkcie za politickú stranu; a/alebo (f) akýkoľvek uchádzač o politickú funkciu. 
 

4. Obdarovaný je povinný zabezpečiť, aby všetky transakcie podľa tejto zmluvy boli správne a 
presne zaznamenané vo všetkých podstatných ohľadoch v jeho účtovných knihách a 
záznamoch a aby každý dokument, na základe ktorého sa zaznamenávajú záznamy do 
takýchto účtovných kníh a záznamov, bol úplný a presný vo všetkých jeho podstatných 
ohľadoch. Obdarovaný musí udržiavať systém vnútornej účtovnej kontroly primerane 
spôsobilý zabezpečiť, aby neviedol a neudržiaval žiadne neoficiálne (čierne) účtovníctvo. 
 

5. Darca je oprávnený ukončiť platnosť tejto zmluvy s okamžitou účinnosťou a požadovať 
vrátanie daru formou písomného oznámenia doručeného Obdarovanému, ak si Obdarovaný 
neplní svoje povinnosti podľa tohto Článku III. Obdarovaný nemá voči Darcovi žiaden nárok 
na náhradu akejkoľvek škody ľubovoľnej povahy z titulu ukončenia platnosti tejto zmluvy v 
zmysle tohto Článku III. 
 

V. OSTATNÉ DOJEDNANIA 
 

1. V prípade, že Obdarovaný použije dar na iný účel než je špecifikovaný v tejto zmluve, je 
Darca oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie daru. 
 

2. Obdarovaný je na základe písomnej žiadosti Darcu povinný preukázať použitie daru na účel 
stanovený touto zmluvou, a to v rozsahu a spôsobom určeným Darcom.  
 

3. Dar bude Obdarovanému poskytnutý a dopravený osobne zamestnancami firmy  
4. Möbelix SK, s.r.o., 

 
 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného. 
 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
 

3. Túto zmluvu je možné meniť, doplniť a zrušiť len písomnou formou. 



 
4. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz toho, že predstavuje 

zrozumiteľné a určité vyjadrenie ich skutočnej a vážnej vôle ju prostredníctvom svojich 
oprávnených zástupcov podpísali. 

 
 
 
V Košiciach, dňa 14.04.2022    V Košiciach, dňa 14.04.2022 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Möbelix SK, s.r.o.        
 
Toderiška Miroslav 
Vedúci obchodného domu  
Möbelix Košice  

 
 
 
__________________________ 
Jiří Šulc 

Konateľ firmy 

Möbelix SK, s.r.o. 

 
 
 


