
DAROVACIA ZMLUVA
uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov
(ďalej len „Zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami

Darca: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
so sídlom: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 42499500
štatutárny orgán: Ing. Jiŕí Žežulka, prezident finančnej správy 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0043 7933
štátna rozpočtová organizácia osvedčujúca svoje právo konať podľa zákona č. 35/2019 Z. z. 
o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „darca“ alebo „Finančné riaditeľstvo“)

a

Obdarovaný: Maltézska pomoc Slovensko o. z.
so sídlom: Kapitulská 317/9, 811 01 Bratislava -  Staré Mesto 
IČO: 30867959 
DIČ:2022336525
štatutárny orgán: JUDr. Július Brichta, prezident 

(ďalej ako „obdarovaný“ alebo „MPS“)

Preambula

MPS poskytuje humanitárnu pomoc ľuďom unikajúcim pred vojnou na Ukrajine nielen 
priamo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, ale aj na území Ukrajiny, kde zabezpečuje 
aj transport humanitárnej pomoci. Finančné riaditeľstvo vyzbieralo finančné prostriedky za 
účelom pomoci ľudom postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Článok I.

1. Darca na základe tejto zmluvy daruje obdarovanému peňažnú sumu vo výške 
13.400,00- € (slovom: trinásťtisícštyristo euro) (ďalej ako „dar“) a obdarovaný tento dar 
s vďakou prijíma.

2. Darca poukáže obdarovanému dar prevodom na bankový účet obdarovaného IBAN: 
SK1411000000002623142055, názov účtu: Maltézska pomoc Slov, SWIFT: 
TATRSKBX, názov banky: Tatra banka, a. s. do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti a tejto zmluvy.



Článok II.
1. Obdarovaný je povinný použiť dar za účelom nákupu humanitárnej pomoci ľudom 

postihnutím vojnovým konfliktom na Ukrajine a to na najmä na nákup potravín, ošatenia, 
hygienických a dezinfekčných prostriedkov, matracov a ich následnej prepravy na územie 
Ukrajiny.

2. Obdarovaný na požiadanie darcu v lehote určenej darcom preukáže darcovi použitie 
finančných prostriedkov tvoriacich predmet daru na nákup humanitárnej pomoci.

Článok III.

1. Táto Zmluvu nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR.

2. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy sú určené pre 
darcu a jeden (1) rovnopis pre obdarovaného.

3. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky.

4. Ak je niektoré z ustanovení tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nie sú tým dotknuté 
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo 
neúčinné ustanovenie nahradia v dobrej viere platným a účinným ustanovením, ktoré 
zodpovedá v maximálne možnej miere účelu nahradzovaného ustanovenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, že je 
Zmluva dostatočne určitá a zrozumiteľná, a že nebola podpísaná pod nátlakom alebo za 
zjavne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť 
nie je ničím obmedzená, že Zmluva zakladá právne povinnosti, ktoré sú záväzné a môžu 
byť od nich vynucované na základe ustanovení tejto Zmluvy.


