DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
1.

SPP - distribúcia, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel Sa, vložka 2749/B
Zastúpená:
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
SWIFT (BIC)
IBAN

Ing. Martin Hollý, generálny riaditeľ
35 910 739
SK2021931109
2021931109
VÚB a.s.
SUBASKBX
SK74 0200 0000 0000 0111 9353

(ďalej len „SPPD“ alebo „Darca“)
a
2.

Nadácia PSK pre podporu rodiny

Sídlo:

Námestie mieru 5043/2
080 01 Prešov

Zapísaná v Registri mimovládnych
neziskových organizácií vedenom
MV SR pod registračným číslom:
203/Na-2002/1206
Zastúpená:
IČO
Bankové spojenie
IBAN
(ďalej len „Obdarovaný“)

Mgr. Viktor Guman, správca nadácie
52283208
SLSP a. s., Prešov
SK62 0900 0000 0051 5295 2003

Čl. I
Preambula
1.1 Obdarovaný je nadácia, ktorá nebola založená alebo zriadená na podnikanie. Medzi hlavné ciele
Obdarovaného patrí pomoc a podpora jednotlivcov a rodín v sociálnej, ekonomickej a
existenciálnej núdzi.
1.2 SPP-D je obchodnou spoločnosťou vykonávajúcou činnosť prevádzkovateľa distribučnej siete na
území Slovenskej republiky v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pričom medzi základné
povinnosti SPP-D patrí zabezpečenie spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky a rozvoja
distribučnej siete za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného
prostredia, s prihliadnutím na energetickú efektívnosť a odôvodnené požiadavky účastníkov trhu
s plynom na kapacitu distribučnej siete, prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.

SPP-D patrí súčasne medzi najväčšie obchodné spoločnosti podnikajúce na území Slovenskej
republiky.
1.3 Darca uvedomujúc si zložitú situáciu spôsobenú vojnovým konfliktom na Ukrajine, s cieľom
podporovať aktivity Obdarovaného v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, sa
s Obdarovaným dohodli na podpore uvedených aktivít Obdarovaného formou darovania
finančných prostriedkov na základe tejto darovacej zmluvy.
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je darovanie finančných prostriedkov Darcom Darovanému, a to za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.2 Darca týmto daruje Obdarovanému peňažný dar – finančné prostriedky vo výške 15 447,97,EUR (slovom pätnásťtisícštyristoštyridsať sedem eur, deväťdesiatsedem centov) a Obdarovaný
tento dar prijíma.
2.3 Darca finančné prostriedky, ktoré sú predmetom daru Obdarovanému zaplatí bezhotovostným
prevodom na účet Obdarovaného SK62 0900 0000 0051 5295 2003 a to do 7 dní odo dňa
podpisu tejto zmluvy.
2.4 Obdarovaný sa zaväzuje, že dar – finančné prostriedky použije na aktivity Obdarovaného
v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to najmä na nákup hnuteľných vecí
špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy, pričom Obdarovaný na základe žiadosti Darcu
dodržanie účelu preukáže.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
3.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
3.2 Táto zmluva ako aj práva a povinnosti touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3.3 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve
vyhotovenia.
3.4 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu zmluvné strany uskutočniť len po vzájomnej
dohode, písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali a s jej obsahom bezvýhradne súhlasia, čo potvrdzujú jej
podpísaním.
V Bratislave, dňa 09.05.2022

V Bratislave, dňa 05.05.2022

Za Darcu:

Za Obdarovaného:

v. r.
______________________________
Ing. Martin Hollý

v. r.
__________________________________
Mgr. Viktor Guman

generálny riaditeľ
v. r.
______________________________
Ing. Peter Duračka
ved. odboru financií a zást. riad. sekcie

správca Nadácie PSK pre podporu rodiny

