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DAROVACIA ZMLUVA 
Zamestnanecké granty 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka nižšie uvedeného dňa medzi 

_____________________________________________________________________________ 

   

 
Darcom:   Nadácia Veolia Slovensko 

             Sídlo:   Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  

Štatutárny orgán: Miroslav Kot, správca nadácie   

IČO:   30868637 

Bankové spojenie:    

IBAN:     

BIC/SWIFT:     

Registrácia: register Ministerstva vnútra SR č. 203/Na-2002- 846 

 (ďalej len „darca“) 

  

 

a 

 

Obdarovaným: Občianske združenie svätého Jozefa 

Právna forma:                občianske združenie 

             Sídlo:   Podbrezová 28, 831 06 Bratislava      

Štatutárny zást.: Oľga Jarošová 

IČO:    42416205 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:    SK66 7500 0000 0040 2189 7636 

BIC/SWIFT:    CEKOSKBX 

Registrácia:   

 

(ďalej len „obdarovaný“) 

  

Preambula 

 

Darca je nadáciou podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v 

znení neskorších predpisov. Bol založený o. i. za účelom podpory rozvoja duchovných hodnôt, 

zachovania kultúrnych hodnôt a podpory vzdelávania. Darca vypísal a určil pravidlá pre poskytnutie  

„Zamestnaneckých grantov Veolia  2016“, zamerané na verejnoprospešné projekty, v ktorých sa 

aktívne budú podieľať zamestnanci spoločnosti skupiny Veolia Energia na Slovensku. Mottom 

zamestnaneckých grantov je „ pomôžte druhým, zlepšíte svet okolo seba a my Vás v tom podporíme“. 

 

Obdarovaný je organizátorom vytvorenia novej stolárskej dielne v DSS a ZPS Rača a zabezpečenia 

kurzov plávania a rehabilitácie pre imobilných obyvateľov zariadenia. Cieľom projektu je zvýšenie 

kvality poskytovanej terapie imobilným a ťažko zdravotne postihnutým klientom a ich zmysluplné 

využitie voľného času Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany uzatvárajú darovaciu zmluvu 

tohto znenia:  

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Darca sa touto darovacou zmluvou zaväzuje obdarovanému bezodplatne prenechať sumu vo 

výške 500,00 EUR (slovom päťsto eur) ako peňažný dar za účelom finančného príspevku na 

realizáciu projektu obdarovaného v zmysle preambuly tejto zmluvy 
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2. Obdarovaný dar od darcu s vďakou prijíma a zaväzuje sa ho použiť výlučne na účel stanovený 

touto zmluvou.   

 

3. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar iba na účel uvedený v tejto zmluve a na písomné 

požiadanie darcu túto skutočnosť mu preukázať. Ak obdarovaný na požiadanie darcu podľa 

predchádzajúcej vety nepreukáže darcovi použitie daru na účel uvedený v tejto zmluve, darca 

má právo požadovať od obdarovaného  vrátenia daru, pričom obdarovaný je povinný vrátiť 

darcovi dar do 30 dní odo dňa, kedy sa obdarovanému doručí písomná výzva darcu na vrátenie 

daru. Za účelom propagácie a externej alebo internej komunikácie  obdarovaný zašle darcovi 

krátku správu o priebehu realizácie daného projektu s pripojením fotodokumentácie 

 

4. Darca súhlasí v súvislosti s poskytnutím daru s propagáciou a zverejnením názvu nadácie na 

internetovej stránke obdarovaného, prípadne vo výročnej správe obdarovaného, alebo v iných 

propagačných materiáloch obdarovaného. 

 
 

Článok II 

Čas plnenia 

 

1. Darca sa zaväzuje peňažný dar podľa čl. I zmluvy previesť bezhotovostným prevodom na 

bankový účet obdarovaného do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

  

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto darovacej zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom darca aj obdarovaný obdrží jeden 

exemplár. 

 

3. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

 

 

 

V Bratislave dňa 20.06.2016                          V Bratislave 13.06.2016 

 

Za darcu:       Za obdarovaného: 

 

 

 

 

 

  

             Miroslav Kot  

            správca nadácie                  

  

         

              Oľga Jarošová 

               

 

 

 


