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DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podl’a ustanovení § 628 a nasi, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka medzi zmluvnými stranami

ENGIE Services a.s.

so sídlom: 
zastúpená:

kontaktná osoba: 
IČO :
IBAN : 
Registrácia :

Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava 
Ing. Roman Doupovec, předseda představenstva 
Ing, Peter Lempel’, člen představenstva 
Katarina Frčová, Marketingový špecialista

Obchodný register Okresneho súdu bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 3744/B

(ďalej len „zástupca darcov“)

a

so sídlom : 
zastúpená :
IČO:
IBAN:
Registrácia :
(ďalej len „príjemca daru“)

Město Moldava nad Bodvou
Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou 
JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
00324451
SK51 0200 0000 0000 2552 2542

PREAMBULA

Obchodná spoločnosť ENGIE Services a.s. je zástupcom darcu - ENGIE 
FOUNDATION, so sídlom: 1 place Samuel de champlain, 92 400 Courbevoie, ktorá 
přispěla samostatným darom na pomoc slovenským mestám, organizujúcim pomoc 
pre ukrajinských utečencov (ubytovanie, stravovanie a iné).

Zástupca darcu sa zaviazal finančný dar, převedený na jeho účet, uhradit’ na účet 
příjemcovi daru.

I. Predmet zmluvy

1. Darca, ENGIE FOUNDATION, so sídlom: 1 place Samuel de champlain, 92 400 
Courbevoie, dobrovol’ne přispěl finančným darom na pomoc slovenským mestám, 
ktoré organizujú pomoc pre ukrajinských utečencov (ubytovanie, stravovanie, 
výučba a iné).

2. Prevodom finančného daru na účet zástupců darcu vyjádřil súčasne v zmysle 
podmienok Programu darca svoj súhlas s jeho odovzdaním příjemcovi daru v mene 
zástupců darcu na účet darcu.

3. Zástupca darcu v zmysle tejto zmluvy odovzdáva bezodplatne dar příjemcovi daru 
na dohodnutý účel - urgentnú humanitárnu pomoc Ukrajině, či už priamo v teréne, alebo 
l’ud’om na útěku.

4. Príjemca daru je Město Moldava nad Bodvou.
5. Príjemca daru dar špecifikovaný v ods. 1 čl. II tejto zmluvy přijímá.
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II. Dar

1. Darom sú finančně prostriedky převedené darcom na účet zástupců darcu uvedený v 
Programe v celkovej výške 7 000 eur.

2. Dar v zmysle Programu poskytuje darca ako humanitárnu finančnú pomoc Ukrajině na 
nákup fyzickej urgentnej humanitárnej pomoci, či už priamo v teréne, alebo l’uďom na 
útěku.

3. Príjemca daru sa zavazuje využit’ dar na nákup humanitárnej pomoci do 6 mesiacov od 
podpisu zmluvy.

4. Darcovia prehlasujú, že na dare neviaznu žiadne právně, ani iné vady, ani práva třetích 
osob.

5. Príjemca daru přehlasuje, že sa s darom oboznámil a žiada previesť dar na účet vedený 
bankou Všeobecná úvěrová banka, a.s. IBAN SK51 0200 0000 0000 2552 2542 pod 
variabilným symbolom 35966289 za účelom jeho presnej identifikácie.

6. Príjemca daru chápe zložitosť súčasnej situácie na Ukrajině, aj snahu darcu prispieť 
finančnými prostriedkami na pomoc ukrajinským utečencom, a preto dobrovol’ne prejavil 
záujem písomne informovat’ darcu o sposobe humanitárnej pomoci, ktorú za dar 
nakúpil, ako aj o konečnom příjemcovi poskytnutej humanitárnej pomoci z 
finančných prostriedkov darovaných v zmysle tejto zmluvy. Na preukázanie použitia 
finančných prostriedkov na pomoc Ukrajině přiloží k písomnej informácii aj doklady k 
humanitárnej pomoci, nakúpenej a inak obstaranej za finančně prostriedky tvoriace dar 
(faktúry, daňové doklady a iné - podia vopred odsúhlasenej špecifikácie zástupců darca).

III. Odstúpenie od zmluvy

1. V případe, že sa niektoré z vyhlášení darcu uvedené v čl. II tejto zmluvy preukážu ako 
nepravdivé resp. je niektorý z právnych úkonov medzi darcom a zástupcom darcu 
neplatný, má príjemca daru právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom 
doručenia písomného oznámenia zástupcovi darcu o tom, že príjemca daru od zmluvy 
odstupuje.

2. Za doručenie odstúpenia od darovacej zmluvy sa považuje aj odmietnutie prevzatia 
a/alebo neprevzatie zásielky adresovanej druhej zmluvnej straně na jej adresu uvedenú v 
záhlaví tejto zmluvy, a to ku dňu skončenia úložnej lehoty zásielky na Slovenskej poště 
a.s.

3. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú sposobilí na právně úkony, a sú oprávnění s 
predmetom zmluvy nakladať.

IV. Závěrečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená vo 2 rovnopisoch, pričom každý má platnost’ originálu s 
určením jedného vyhotovenia pre každého účastníka tejto zmluvy a jedného vyhotovenia 
pre darcu.

2. Táto zmluva sa hadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najma ustanoveniami § 
628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

3. Táto zmluva nadobúda platnost’ a účinnost’ dňom jej podpisu všetkými účastníkmi 
zmluvy.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy prerokovali, ich zneniu 
porozuměli, zmluvu uzatvorili na základe slobodného prejavu vole, nie v tiesni ani za 
nápadné nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej zneniu rozumejú a na znak 
súhlasu s jej zněním zmluvu potvrdili svojimi podpismi.
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