
HARTMANN - RICC spol. s r.o. 
Einsteinova 24 

851 01 BRATISLAVA 
IČO: 313 51 361 

IČ: DPH: SK2020300073 

DAROVACIA ZMLUVA 
uzavretá v zmysle 8 51 a 628 a nasl. zákona č. 40/1964. Zb. Občiansky zákonník (ďalej „zmluva“) 

Darca: 

medzi zmluvnými stranami: 

  

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Štatutárny orgán: 
Prokúra: 

  
Bankové spojenie: 

HARTMANN - RICO spol. s r.o. 

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

31 351 361 

2020300073 

5K2020300073 

Ing. Tomáš Groh, konateľ: Ing. Marek Trfeška, konateľ 

MVDr. Ondrej Gutyan, prokurista 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 

  

  

IBAN: Sk50 1111 0000 0010 0227 8000 

BIC / SWIFT: UNCRSKBX 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5144/B 

(ďalej len „Darca“) 

a 

Obdarovaný: 

Názov: „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 

Právna forma: 

Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
V zastúpení: 

IBAN: 

Zriaďovateľ:   
Bankové spojenie: 

rozpočtová organizácia 

Horné Obdokovce 1, 956 08 Horné Obdokovce 

00357995 

2021248636 

PhDr. Miriama Brachová, MBA - riaditeľka 

Štátna pokladnica 
SK 38 8180 0000 0070 0030 7231 

Nitriansky samosprávny kraj 
  

(ďalej len „Obdarovaný“) 

(Darca a Obdarovaný ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

Vzhľadom na to, že: 

Preambula 

1. Obdarovaný je subjektom neziskového charakteru, zameraným na všeobecne prospešné činnosti v oblasti 

poskytovania sociálnych služieb a prevádzkovateľom zariadenia sociálnych služieb „V KAŠTIELI“ na adrese 

Horné Obdokovce 1, 956 08 Horné Obdokovce (ďalej len „Zariadenie“): 

2. Obdarovaný požiadal Darcu o poskytnutie nezištnej pomoci v súvislosti so zabezpečením plnenia uvedeného 

v čl. I. bode 1. tejto zmluvy, na dobročinný účel bližšie popísaný v článku II. bode 1. tejto zmluvy: 

3. Darca prejavil záujem o poskytnutie nezištnej pomoci Obdarovanému na predmetný dobročinný účel: 

dohodli sa Zmluvné strany na uzavretí tejto zmluvy v nasledovnom znení: 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

  

  

1. Na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve Darca sľubuje Obdarovanému, že uhradí náklady na 

dopravu prijímateľov sociálnych služieb (klientov Zariadenia) dňa 16.8.2022 po trase: Nitra-Horné 

Obdokovce-Drozdovo a späť (ďalej aj ako „Doprava PSS“) vo výške 342 EUR (slovom: tristoštyridsaťdva eur) 

[ďalej aj ako „Dar“]. Náklady na Dopravu PSS v zmysle predchádzajúcej vety uhradí Darca priamo príslušnému 

dopravcovi (AKARA, s.r.o., so sídlom: Vašinova 61, 949 01 Nitra, IČO: 36540943) na základe jeho vyúčtovania.



Darca nebude znášať a neuhradí žiadne náklady na Dopravu PSS, ktoré by išli nad rámec hodnoty Daru, 

uvedenej v bode 1. tohto čl. I. zmluvy (t. j. nad rámec sumy 342 EUR). Akékoľvek náklady na Dopravu PSS, 

idúce nad rámec hodnoty Daru, uvedenej v bode 1. tohto čl. I. zmluvy (t. j. nad rámec sumy 342 EUR), uhradí 

a bude znášať Obdarovaný na svoje vlastné náklady. V prípade, ak by náklady na Dopravu PSS boli nižšie ako 

hodnota Daru uvedená v bode 1. tohto čl. 1. zmluvy (t. j. nižšie ako 342 EUR), Obdarovanému nevzniká voči 

Darcovi nárok na doplatenie rozdielu v peniazoch. 

Obdarovaný sľub Darcu s vďakou prijíma. 

Darca poskytuje Obdarovanému Dar dobrovoľne. S poskytnutím Daru nespája Darca žiadne protislužby, ani 

protiplnenia. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne povinnosti ani záväzky poskytnúť Darcovi 

akúkoľvek protihodnotu za Dar, z ktorej by mal Darca priamy či nepriamy majetkový prospech. 

Článok II. 
Účel darovania 

Darca poskytuje Obdarovanému Dar na účely dopravy klientov Zariadenia (prijímateľov sociálnych služieb) 

do a zo miesta športovo-zábavného priateľského stretnutia, konaného v rekreačnom stredisku Drozdovo, s 

cieľom umožniť klientom Zariadenia (prijímateľom sociálnych služieb) sociálne a rekreačné vyžitie v 

oddychovom prostredí. 

Obdarovaný sa zaväzuje, že Dar použije výhradne a iba na účel vymedzený v bode 1. tohto článku II. zmluvy. 

Článok III. 

Ostatné dojednania 

Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že poskytnutie, resp. prijatie Daru na základe tejto zmluvy (i) žiadnym 

spôsobom nezaväzuje Obdarovaného, aby v budúcnosti nakupoval, prenajímal, odporúčal, predpisoval, 

používal, odoberal, dodával alebo obstarával akékoľvek výrobky a/alebo služby Darcu, ani (i) nepredstavuje 

akúkoľvek formu motivácie, podnetu, presvedčovania, či nabádania Obdarovaného na nákup, prenájom, 

odporúčanie, predpisovanie, používanie, odoberanie, dodávanie alebo obstarávanie produktov a/alebo 

služieb Darcu a (iii) nepredstavuje ani akúkoľvek formu odmeny alebo kompenzácie pre Obdarovaného za 

predchádzajúci nákup, prenájom, odporúčanie, predpisovanie, používanie, odoberanie, dodávanie alebo 

obstarávanie produktov a/alebo služieb Darcu. Obdarovaný zároveň vyhlasuje a zaručuje sa, že prijatie Daru 

nemá a nebude mať žiaden vplyv na jeho nezávislosť pri prijímaní akýchkoľvek rozhodnutí, týkajúcich sa 

Darcu a Darcom vyrábaných, predávaných, propagovaných alebo poskytovaných produktov a/alebo služieb. 

Obdarovaný sa zaväzuje preukázať Darcovi na jeho požiadanie, že Dar, ktorý prijal na základe tejto zmluvy, 

bol z jeho strany skutočne použitý na dobročinný účel stanovený touto zmluvou. 

Ak Obdarovaný použije Dar na iný účel, ako je uvedený v článku II. bode 1. tejto zmluvy, je Darca oprávnený 

od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Darcu od tejto zmluvy je Obdarovaný povinný uhradiť na 

požiadanie Darcovi hodnotu Daru v peniazoch. 

Darca je oprávnený sprístupniť tretím osobám a/alebo zverejniť informácie týkajúce sa tejto zmluvy (vrátane 

údajov o Obdarovanom, hodnote a predmete Daru a účele darovania) v rozsahu a spôsobom, vakom k tomu 

bude povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo etického kódexu Slovenskej asociácie 

dodávateľov zdravotníckych pomôcok (ďalej len „SK+MED“), ktorej je členom. 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. V prípade však, 

ak je Obdarovaný povinnou osobou podľa 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 táto 

zmluva je zároveň v zmysle uvedeného zákona povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda táto zmluva 

platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, 

zverejnenie zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečí v takomto prípade Obdarovaný, ktorý 

je následne povinný o zverejnení zmluvy bezodkladne informovať Darcu. 

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po podpise 

jeden (1) rovnopis.



Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa 

zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

Túto zmluvu je možné doplňať alebo meniť výlučne po vzájomnej dohode oboch Zmluvných strán, a to 
formou písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

Pokiaľ by ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo, alebo by sa stalo neplatným alebo neúčinným, či už 

úplne alebo len sčasti, ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktorých sa neplatnosť alebo neúčinnosť priamo 
netýka, tým nie sú dotknuté a ostávajú naďalej platné a účinné. Zmluvné strany sa zároveň vtakomto 

prípade zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie zmluvy takým, 
ktoré bude platné a účinné a ktoré bude v čo najväčšej možnej miere zodpovedať vôli a úmyslu zmluvných 

strán vyjadreným v neplatnom alebo neúčinnom ustanovení. Ak to nebude právne možné, na úpravu 

vzťahov medzi Zmluvnými stranami sa použije taká platná právna úprava, ktorá sa svojou povahou čo možno 

najviac približuje účelu a obsahu tejto zmluvy. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym 

spôsobom obmedzená, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za dostatočne 

určitú a zrozumiteľnú, k jej uzatvoreniu nedochádza v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

pričom vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú. 

  

Darca: Obdarovaný: 

HARTMANN - RICO spy. s r.o. „V KAŠTIELI“, Zariadeniť sociálnych služieb 
MVDr. Ondrej Gutyan Horné Obdokovc 

prokurista PhDr. Miriama Brachová, MBA 

riaditeľka 

HARTMANNŇ - R O spol. sr.d. 
konateľ 

r: TOMÁŤ GEO


