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DAROVACIA  ZMLUVA 
uzavretá v zmysle ustanovenia  §  628  -  630   Občianskeho zákonníka  

 

1.  Zmluvné strany: 

 

1.1. D a r c a :               TRANSPETROL, a.s. 

       Šumavská 38, 821 08   Bratislava 

Z a s t ú p e n ý :                                             Ing. Ivan Krivosudský, predseda 

predstavenstva             

 Ing. Martin Šustr, PhD., 

 člen predstavenstva   

Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s. 

č. účtu:      2621021532/1100 

IBAN:      SK79 1100 0000 0026 2102 1532 

 IČO:      313 41 977 

DIČ:      2020403715 

IČ-DPH:     SK 2020403715 

 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  

 vložka číslo: 507/B 

 

1.2.  O b d a r o v a n ý  :    Úrad vlády Slovenskej republiky  

       Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava  

 Zastúpený:      Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády    

Slovenskej republiky 

 IČO:      00151513  

 DIČ:      2021921583 

 Bankové spojenie:    Štátna pokladnica, Bratislava  

IBAN:       SK93 8180 0000 0070 0048 1520 

  

   

2.  Predmet zmluvy : 

2.1. Touto zmluvou prenecháva darca obdarovanému dar a obdarovaný prehlasuje, že dar  prijíma. 

2.2. Predmetom darovania je podľa tejto zmluvy peňažný dar v sume 60 000,- eur (slovom: 

šesťdesiattisíc eur).  

2.3. Predmetný dar je účelovo viazaný a môže byť použitý len ako finančný príspevok na niektorú 

z nasledujúcich oblastí: na podporu regionálneho športu, mládežníckeho športu alebo 

akademického športu, na podporu miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových 

podujatí, na podporu športových podujatí nižších skupín,  na nákup športovej výbavy a  na 

projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry 

zameranej predovšetkým na deti a mládež.  

 

3. Platnosť a účinnosť zmluvy :  

3.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v  zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v  znení neskorších predpisov v  Centrálnom registri zmlúv. 

Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia . 

3.2. Darca sa zaväzuje odovzdať dar určený v  bode 2.2. zmluvy obdarovanému najneskoršie do 21 

dní odo dňa podpísania tejto zmluvy prevodným príkazom na číslo účtu uvedené v  tejto zmluve. 

 

 

4. Ostatné dohodnuté podmienky :  

4.1. Obdarovaný je povinný darovaný  peňažný dar použiť iba na účel uvedený v  bode 2.3. zmluvy. 

Darca má právo žiadať obdarovaného o predloženie zoznamu prijímateľov peňažného daru 

(zoznam prijímateľov dotácie).  

4.2. Obdarovaný týmto potvrdzuje, že je oprávnený peňažný dar určený v čl. 2 bod 2.2 tejto zmluvy prijať a že 

neexistujú žiadne zákonné, administratívne a ani iné prekážky, ktoré by zakazovali obdarovanému prijať dar 

od darcu. 

4.3. V prípade nedodržania podmienok uvedených v čl. 2 bod 2.3, čl. 4 bod 4.1 alebo čl. 4 bod 4.2. 

zmluvy sa darovanie stáva neúčinným a obdarovaný sa zaväzuje darovanú sumu vrátiť do 21 
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nasledujúcich kalendárnych dní od doručenia oprávnenej výzvy na vrátenie poskytnutého daru 

alebo časti poskytnutého daru  

 

5.  Záverečné ustanovenia :  

5.1. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa primerane  riadia príslušnými ustanoveniami 

platného Občianskeho  zákonníka.  

5.2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

5.3. Obdarovaný sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie od 

darcu v súvislosti  s touto zmluvou.  

5.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v  šiestich  exemplároch, z ktorých štyri exempláre obdrží obdarovaný 

a 2 exempláre obdrží darca . 

5.5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s  jej obsahom 

a toho, že ju pochopili a  bez výhrad prijali a  že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a  vážnu vôľu. 

 

 

V Bratislave, dňa  

        

 

  za Darcu  

 

 

za Obdarovaného  

 

 

 

 

   __________________________                    ____________________________  

   Ing. Ivan Krivosudský      Ing. Igor Federič 

    generálny riaditeľ                                          vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  

       TRANSPETROL, a.s.                                                    

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

        Ing. Martin Šustr, PhD. 

    člen predstavenstva 

       TRANSPETROL, a.s.  


