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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO DARU 

uzatvorená podľa 628 až 630 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

uzavretá medzi: 

Nadácia Televízie Markíza 

Sídlo: 

 IČO:     

 DIČ: 

V mene Nadácie koná: 

Zapísaná v: 

Bankové spojenie (IBAN): 

(„Darca”) 

MyMamy, o. z. 

Sídlo: 

IČO:  

 

V mene organizácie koná: 

Zapísaná v: 

Bankové spojenie (IBAN): 

 

(„Obdarovaný”) 

 

(ďalej len „Zmluva") 

 

 

Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava 

379 252 70 

2022454027 

Ivana Michalíková, správkyňa v registri nadácií vedenom 

Ministerstvom vnútra SR pod Č. 203/na2002/869 

 

Jánošíkova 70, 080 O1 Prešov 

37787683 

Mgr. Apolónia Sejková, predsedníčka v registri MV SR pod 

reg. číslom WS/1-900/90-16311 

 

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

1 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

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 

výchovnovzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít pre deti a mládež. Dar sa viaže na 

televízny program „Tvoja tvár znie povedome — IV. séria", ktorý bol odvysielaný v Televízii 

Markíza. 

 1.1 Hodnota finančného daru 

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

Darca daruje a Obdarovaný dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa, že prijatý dar použije 

na účel, ktorý je uvedený v článku 1 Predmet a účel zmluvy Že Darcovi preukáže 

vhodným spôsobom použitie daru, najneskôr do 31.12.2019. 

 V prípade, Že Obdarovaný dar alebo jeho Časť nevyužije z akýchkoľvek dôvodov na 
účel definovaný v Článku I tejto Zmluvy, je povinný dar alebo jeho čase vrátiť do 

................... na číslo účtu ...........  

Darca je oprávnený kedykoľvek skontrolovať' použitie daru v súlade so zákonom a na 

účel uvedený v článku I tejto Zmluvy. 

 

2 TERMÍN PLNENIA 

Zmluvné strany sa dohodli, Že Darca poukáže dar na účet Obdarovaného uvedený v tejto Zmluve 

do 15 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy. 

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 Oznámenia a komunikácia 

Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi Zmluvnými stranami podľa tejto 

Zmluvy sa uskutočňuje písomne, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou 

službou, faxom alebo e-mailom a považujú sa za riadne doručené ich doručením 

príslušnej Zmluvnej strane; v prípade oznámenia faxom alebo e-mailom sú Zmluvné 

strany povinné najneskôr do 3 dní doručiť originály listín a to na adresy uvedené v 

záhlaví tejto Zmluvy. 

 3.3 Nadpisy 

Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Zmluvy sú len informatívne a neovplyvňujú jej 

výklad. 

 3.4 Prejav vôle 

Zmluvné strany vyhlasujú, 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 bez 

akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú. 

 3.5 Spory 

Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto Zmluvy, bude predložený na rozhodnutie príslušnému 

súdu Slovenskej republiky. 

 3.6 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. 

 3.7 Účinnosť' 

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

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

jedno vyhotovenie. 

 

V Bratislave, dňa 02.10.2018 

 V mene a za Darcu: V mene a za Obdarovaného: 

 

 

Ivana Michalíková     Mgr. Apolónia Sejková  

Správkyňa                                                                           Predsedníčka 

 Nadácia Televízie Markíza MyMamy, o. z. 

   


