
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO DARU

uzatvorená podľa § 628 až 630 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva")

uzavretá medzi:

Nadácia Televízie Markíza
Sídlo:
IČO:
f)JČ:
V mene Nadácie koná:
Zapísaná v:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontaktná osoba/ e-mail:

(,,Darca")

A

Centrum pre deti a rodiny
Trenčín
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V mene organizácie koná:
Zapísaná:
Bankové spojenie:

IBAN:
Kontaktná osoba: / e-mail:

Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava
379 252 70
2022454027

- , správkyňa
v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č.
203/na-2002/869
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky

. projektová manažérka, e-mail:- - . .

Jilemnického 40, 911 01 Trenčín
00182486
2021324239

, štatutárny zástupca
zriaďovacia listina 1.7.1998 Krajský úrad v Trenčíne
štátna pokladňa - BÚ - Dary a granty , Centrum pre deti a
rodiny Trenčín

riaditel.trencin@ded.qov.sk

(,,Obdarovaný")

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany" alebo osobitne „Zmluvná strana")

1 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie finančného daru Darcom a prijatie finančného
daru Obdarovaným za účelom poskytovania sociálnej pomoci deťom, ochrany a
podpory zdravia detí, podpory vzdelávania a ochrany ľudských práv detí, podpory a
organizovania výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít pre deti a
mládež. Dar sa viaže na televízny program „Tvoja MINI tvár znie povedome - I. séria",
ktorý bol odvysielaný v Televízii Markíza.

1.2 Hodnota finančného daru

Hodnota finančného daru je 1.000 EUR, slovom: tisíc eur (ďalej len „dar").
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1.3 Účel daru

1.3.1. Darca daruje a Obdarovaný dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa, že prijatý dar
použije na účel, ktorý je uvedený v bode 1.1 „Predmet a účel zmluvy", a že
Darcovi preukáže vhodným spôsobom použitie daru v zmysle Prílohy č. 1 tejto
Zmluvy, a to najneskôr do 31.12.2022. V prípade, že (i) Obdarovaný dar alebo
jeho časť nevyužije z akýchkoľvek dôvodov na účel definovaný v bode 1.1
tejto Zmluvy; alebo že (ii) jeho riadne využitie Darcovi dostatočne a/alebo
v určenej lehote nepreukáže; je povinný pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak dar alebo jeho dotknutú časť Darcovi vrátiť do 31.12.2022, a to
poukázaním na účet Darcu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

1.3.2. Darca je oprávnený kedykoľvek skontrolovať použitie daru v súlade so
zákonom a na účel uvedený v článku 1 tejto Zmluvy.

2 TERMÍN PLNENIA

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Darca poukáže Obdarovanému dar v celosti prevodom na
účet Obdarovaného uvedený v záhlaví tejto Zmluvy do 30 pracovných dní od
podpísania tejto Zmluvy.

2.2. V prípade, že Obdarovaný zmení počas účinnosti Zmluvy číslo účtu, ktoré je uvedené
v záhlaví tejto Zmluvy a o tejto skutočnosti neinformuje Darcu vopred formou písomného
oznámenia, za deň splnenia peňažného záväzku Darcu sa považuje deň odpísania dlžnej
sumy z účtu Darcu bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet
Obdarovaného.

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1 Zmeny a doplnenia

Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe
dohody obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov
k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

3.2 Osobné údaje

Darca (ďalej pre účely tohto bodu aj len "Nadácia") informuje Obdarovaného, osobu
v prospech ktorej je dar poskytovaný, a prípadne aj jej zákonných zástupcov, že
podmienky spracúvania ich osobných údajov zo strany Nadácie ako prevádzkovateľa
za účelom (i) zabezpečenia uzatvorenia zmluvy; (ii) obchodnej komunikácie;
(iii) účtovníctva; (iv) vybavovania práv dotknutej osoby; (v) sieťovej bezpečnosti;
(vi) agendy Nadácie; (vii) propagácie Nadácie; (viii) priameho marketingu vo vzťahu k
hlavnej činnosti Nadácie; (ix) poskytovania osobných údajov orgánom verejnej moci
na základe ich požiadavky; (x) správy registratúry, evidencie prijatej a odoslanej
pošty; (xi) elektronickej schránky; (xii) vybavovania súdnych sporov, exekúcií,
vymáhania pohľadávok); (xiii) a iných účelov súvisiacich s poskytovaním plnení podľa
tejto Zmluvy; a informácie o ich právach ako dotknutých osôb sa nachádzajú v sídle
Nadácie a na https://nadacia.markiza.sk/osobne-udaje. Nadácia spracúva osobné
údaje na základe právnych základov podľa nariadenia GDPR (napr. zákonná
povinnosť, oprávnený záujem, zmluvný a predzmluvný vzťah). Kontakt v prípade
otázok týkajúcich sa osobných údajov v Nadácii je nadacia@markiza.sk.

3.3 Oznámenia a komunikácia

3.3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa na akýkoľvek úkon,
oznámenie, upozornenie, výzvu alebo upomienku podľa alebo v súvislosti s
touto Zmluvou vyžaduje písomná forma, táto je dodržaná aj prostredníctvom
e-mailovej komunikácie kontaktných osôb uvedených v záhlaví tejto zmluvy,
resp. nimi poverených osôb.
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3,3,2. Doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa
uskutočňuje na adresu alebo e-mail uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na
adresu sídla Zmluvnej strany uvedenú v príslušnom· registri, ibaže adresát
písomne oznámil odosielajúcej strane ich zmenu. Zmluvné strany sú povinné
sa písomne informovať o zmene svojich údajov pre doručovanie. Odosielajúca
strana nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne nedoručenie písomnosti, ak
jej druhá Zmluvná strana neoznámila zmenu svojich údajov. Písomnosť
doručovaná prostredníctvom pošty alebo kuriéra, ktorá nebola v lehote 7 dní
odo dňa jej odoslania adresátovi doručená alebo ktorej doručenie nebolo
adresátom v tejto lehote odopreté, sa bez ďalšieho považuje za doručenú na
7. deň odo dňa jej odoslania. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e-mailu
sa považuje za doručenú na najbližší pracovný deň od jej odoslania na
dohodnutú adresu.

3.4 Nadpisy

Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Zmluvy sú len informatívne a neovplyvňujú jejvýklad.

3.5 Prejav vôle

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred je podpísaním prečítali, že bola
uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne a nie v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej
obsahom bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

3.6 Spory

Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto Zmluvy, bude predložený na rozhodnutie príslušnému
súdu Slovenskej republiky.

3.7 Rozhodné právo

Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán,
ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené, riadiť
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

3.8 Účinnosť

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami.
3.9 Vyhotovenia

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana
dostane jedno vyhotovenie.

V Bratislave, dňa 25.11.2021

V mene a za Darcu: V mene a..-za Obdarovaného:
/

Nadácia Televízie Markíza
.- 1ä, správkyňa
- Nadácia Televízie Markíza

Hratisluvskň líA, 843 56 Bratislava
1to: 379 252 10

(/Centrum pre deti a rodiny Trenčín
.._____ • štatutárny zástupca

~entrum pre deti a rodiny TrenCfn
Jilemnického 40

911 01 Trenčín, ICO: 00182488
o1•
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Prt'loha ev. 1 - Za' verečná sprava,. ,.., k vvuctovaniu ooužitia finančného daru
1. PRÍJEMCA / OBDAROVANÝ Centrum pre deti a rodiny Trenčín

(tj. osoba ktorej bol dar poskytnutý):
2. POSKYTOVATEĽ / DARCA:

3. DÁTUM UZAVRETIA ZMLUVY:

Nadácia Televízie Markíza, IČO: 37925270, so sídlom Bratislavská 1A,
843 56 Bratislava

4. VÝŠKA FINANČNÉHO DARU:
2s.11.2021

s. ÚČEL / PODPORENÉ AKTIVITY:
1.000€

6. TERMÍN POUŽITIA:

Poskytovanie sociálnej pomoci deťom, ochrany a podpory
zdr~via detí, podpory vzdelávania a ochrany ľudských práv
deti, podpory a organizovania výchovno-vzdelávacích,
kultúrnych a športových aktivít pre deti a mládež.

7. VÝŠKA POUŽITÝCH FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV Z DARU:

Do 31.12.2022

8. STRUČNÝ POPIS POUŽITIA
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV /
SÚHRN ZREALIZOVANÝCH
AKTIVÍT:

9. ZOZNAM DOLOŽENÝCH DOKLADOV POPIS ÚČTOVNÉHO DOKLADU SUMA
PREUKAZUJÚCICH POUŽITIE i---------------------+------1
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV:

Dokladať len kópie, originály si ponechajte!

7. - Sem uveďte sumu reálne vynaložených (zaplatených) finančných prostriedkov.
8. - Sem stručne popíšte vlastnými slovami na čo boli darované finančné prostriedky skutočne použité.
9. - Sem uveďte zoznam účtovných dokladov, ktorými preukazujete vynaloženie / použitie darovaných finančných

prostriedkov. Príjemca je povinný vyúčtovať celú sumu darovaných prostriedkov, nevyúčtovanú časť je povinný vrátiť.
Účtovnými dokladmi si je možné uplatniť len výdavky, ktoré vznikli po podpise Darovacej zmluvy. Hmotnú
zodpovednosť za poskytnuté finančné prostriedky nesie príjemca (tj. obdarovaný). Ako účtovné doklady je možné
doložiť napr. o kópie faktúr s kópiami daňových dokladov preukazujúcich úhradu faktúr; kópie príjmových
pokladničných dokladov; detail pohybu z internet bankingu alebo relevantnú časť výpisu z účtu; kópie pokladničných
blokov z registračných pokladníc; kópie cestovných dokladov spolu s cestovnými príkazmi; a pod. Prosíme dokladať len
kópie dokladov. Originály dokladov si prosím ponechajte tak, aby mohli byť v prípade potreby dostupné na nahliadnutiepri prípadnej kontrole.

Právo požadovať vysvetlenia a doplnenia

V prípade nedostatočného vyúčtovania si Nadácia Televízie Markíza ako poskytovateľ finančného príspevku
(napr. doloženie nesprávnych alebo neúplných dokladov alebo v prípade pochybností o dôveryhodnosti použitia
finančných prostriedkov a pod.) vyhradzuje právo požadovať vysvetlenia a doplnenia vyúčtovania vo výške
spornej čiastky. Príjemca je povinný vykonať doplnenie v čo najkratšom možnom čase, nie však v dlhšom ako 10
kalendárnych dní od zaslania žiadosti Nadácie Televízie Markíza o vysvetlenie, resp. doplnenie.

Verejné poďakovanie za finančný príspevok

Príjemca nie je povinný poskytnutie finančného príspevku medializovať. Ak bude príjemca poskytnutie finančného
príspevku od Nadácie Televízie Markíza medializovať a v medializácii použije zmienku o tejto podpore, zaväzuje sa
zmienku použiť nasledovne: ,,Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Televízie Markíza."

Zmena účelu požitia poskytnutých finančných prostriedkov

Poskytnutie finančného prostriedku je účelovo viazané. Akákoľvek zmena použitia poskytnutých finančných
prostriedkov musí byť vopred schválená Nadáciou Televízie Markíza ako poskytovateľom finančného príspevku.
Uvedené sa týka predovšetkým zmien účelového využitia finančných prostriedkov, zmien v termíne použitia
poskytnutých finančných prostriedkov, zmien v osobe príjemcu a pod.
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