
DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovení § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami

so sídlom: 
zastúpená:

kontaktná osoba: 
IČO:

IBAN:
Registrácia:

(ďalej len „darca“) 

a

so sídlom:
zastúpená:
IČO:

Právna forma:

ENGIE Services a.s.

Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava 
Ing. Roman Doupovec, predseda predstavenstva 
Ing. Peter Lempeľ, člen predstavenstva 
Katarína Frčová, Marketingový špecialista 

35 966 289
SK58 7500 0080 1005 5515 0053
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 3744/B

Mesto Pezinok

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Ing. arch. Igor Hianik, primátor Mesta Pezinok 
00 305 022 
Obec

(ďalej len „obdarovaný“)

I. Predmet zmluvy

1. Darca, ENGIE Services a.s., dobrovoľne prispeje finančným darom na pomoc mestu 
Pezinok, ktoré organizuje pomoc pre ukrajinských utečencov (ubytovanie, 
stravovanie, výučba a iné).

2. Darca v zmysle tejto zmluvy odovzdáva bezodplatne dar obdarovanému na dohodnutý 

účel - urgentnú humanitárnu pomoc Ukrajine, či už priamo v teréne, alebo ľuďom na 

úteku.
3. Obdarovaný je uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
4. Obdarovaný dar špecifikovaný v ods. 1 čl. il tejto zmluvy prijíma.

II. Dar

1. Darom sú finančné prostriedky, ktoré budú prevedené darcom na účet obdarovaného v 

celkovej výške 7 000 eur.

2. Obdarovaný sa zaväzuje využiť dar na nákup humanitárnej pomoci do 6 mesiacov od
poukázania daru. Poukázaním daru sa rozumie pripísanie finančného daru na účet 
obdarovaného uvedený v ods. 6 tohto článku zmluvy. /
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3. V prípade, že obdarovaný nebude z akéhokoľvek dôvodu schopný využiť dar v lehote 6 
mesiacov odo dňa jeho pripísania na účet, požiada darcu bez zbytočného odkladu, 
o predĺženie lehoty na použitie daru.

4. V prípade, ak nedôjde k predĺženiu lehoty na použitie daru, bude obdarovaný povinný 

nespotrebovanú časť daru vrátiť na účet, z ktorého dar obdržal.
5. Darca prehlasuje, že je ako výlučný vlastník daru oprávnený s darom disponovať v plnom 

rozsahu bez akýchkoľvek obmedzení. Darca prehlasuje, že na dare neviaznu žiadne 
právne, ani iné vady, ani práva tretích osôb.

6. Obdarovaný žiada previesť dar na účet vedený bankou Prima banka, IBAN SK 02 5600 
0000 0066 0200 6001, SWIFT KOMASK2X, pod variabilným symbolom: 203, za účelom 
jeho presnej identifikácie.

7. Obdarovaný chápe zložitosť súčasnej situácie na Ukrajine, aj snahu darcu prispieť 
finančnými prostriedkami na pomoc ukrajinským utečencom, a preto dobrovoľne prejavil 
záujem písomne informovať darcu o spôsobe humanitárnej pomoci, ktorú za dar 
nakúpil, z finančných prostriedkov darovaných v zmysle tejto zmluvy. Na preukázanie 
použitia finančných prostriedkov na pomoc Ukrajine priloží k písomnej informácii aj 
doklady k humanitárnej pomoci, nakúpenej a inak obstaranej za finančné prostriedky 
tvoriace dar (faktúry, daňové doklady a iné - podľa následne odsúhlasenej špecifikácie 
darcu).
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III. Odstúpenie od zmluvy

1. V prípade, že sa niektoré z vyhlásení darcu uvedené v čl. II tejto zmluvy preukážu ako 
nepravdivé, má obdarovaný právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom 
doručenia písomného oznámenia darcovi o tom, že obdarovaný od zmluvy odstupuje.

2. Odstúpenie od zmluvy zakladá nárok obdarovaného voči darcovi na zmluvnú pokutu vo 
výške zodpovedajúcej nakúpenej humanitárnej pomoci podľa tejto zmluvy. V prípade 
odstúpenia od zmluvy je obdarovaný oprávnený akékoľvek svoje peňažné nároky voči 
darcovi, predovšetkým zmluvnú pokutu, jednostranne započítať voči prípadným 
peňažným nárokom darcu.

3. Za doručenie odstúpenia od zmluvy sa považuje aj odmietnutie prevzatia a/alebo 
neprevzatie zásielky adresovanej druhej zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v záhlaví 
tejto zmluvy, a to ku dňu bezdôvodného odmietnutia zásielky.

4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, a sú oprávnení s 

predmetom daru nakladať.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená vo 3 rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s 
určením dvoch vyhotovení pre obdarovaného a jedného vyhotovenia pre darcu.

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

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
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4. Zmluvné strany prehlasujú, že jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy prerokovali, ich zneniu 
porozumeli, zmluvu uzatvorili na základe slobodného prejavu vôle, nie v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej zneniu rozumejú a na znak 

súhlasu s jej znením zmluvu potvrdili svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa V Pezinku, dňa

J /
Za darcV/

Ing. Roman Doupovec

Predseda predstavenstva 
ENGIE Services a.s. primátor mesta Pezinok

v'

Za darétr'"^

Ing. Peter LempeF
Člen predstavenstva 

ENGIE Services a.s.
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