
Jaroslav Hruškovič 

From: @gmail.com]

Sent: Thursday, April 04, 2013 19:46

To: Jaroslav Hruškovic

Subject: Re: Darovacie zmluvy

4/20/2013

Dobrý deň pán Hruškovič, 
 
 
     Ja bez riaditeľky školy nemám právomoc prebrať tie darovacie zmluvy, a myslím si že 
nemáme potreby to ešte pol roka naťahovať. Určite to chceme doriešiť čim skôr,môžeme sa 
stretnúť v kancelárii pani riaditeľky na Teplickej. V tom prípade skúsim zabezpečiť, aby sa 
prerokovali fakticky, len darovacie zmluvy bez akejkoľvek inej záťaže. 
 
 
S pozdravom 
 
 

 
 
 
Dňa 28. marec 2013 19:15, Jaroslav Hruškovic <jaroslav.hruskovic@ozsova.sk> napísal(-a): 

Dobrý deň pán , 

Stretnutie so štatutárom školy, na ktorom podpíšeme zmluvy je finále celého procesu prípravy. 
Predtým nevyhnutne musíme absolvovať pracovné stretnutie, na ktorom si bez akejkoľvek „politickej“ 
záťaže prejdeme technické náležitosti zmlúv. Prosím Vás, zabezpečte aby sme sa v mohli stretnúť 
v malej pracovnej skupine, ktorá bude môcť rokovať čo najpriamejšie, pričom preberať budeme len 
čisté fakty. 

Optimálny termín sa mi javí utorok v čase medzi 9:00 a 15:00. Prosím potvrďte mi, či je to pre Vás 
akceptovateľné. S miestom stretnutia sa prispôsobím, naďalej však ponúkam zasadačku na Popolnej 
26 v Rači. 

Ďakujem, 

  

Hruškovič 

  

  

-----Original Message----- 
From:  [mailto: @gmail.com]  
Sent: Thursday, March 28, 2013 18:51 
To: Ing. Jaroslav Hruškoviè 
Subject: Re: Darovacie zmluvy 

  

Dobrý deň pán Hruškovič, 



 
 
      stretnutie by som navrhoval v škole (na Teplickej) za prítomnosti štatutára školy. Zmluvy bude 
podpisovať ona ako jediná oprávnená osoba. Keďže do utorka pani riaditeľka je na dovolenke v stredu by 
sme sa mohli dohodn´˝uť aj na niakom termíne. Ja Vám pošlem niaké návrhy, prípadne mi pošlite Vy návrh 
termínov, a ja Vám ešte v stredu odpoviem.  
 
 
S pozdravom 
 
 

 

Dňa 27. marec 2013 16:16, "Ing. Jaroslav Hruškovič" <jaroslav.hruskovic@ozsova.sk> napísal(-a): 

Dobrý deň pán , 
 
ďakujem za zaslanie zmlúv, som rád, že sa veci pohli. Navrhované zmluvy majú inú štruktúru ako tie, ktoré 
sme predložili. V princípe sa nebránim takémuto zneniu. Nakoľko jednotlivé prípady sú kombináciou 
rôznych vzťahov darca/dodávateľ/príjemca, je nutné jednotlivé prípady prejsť detailne a s ohľadom na ich 
špecifiká potom posúdiť konkrétne znenia darovacích zmlúv. Z tohto dôvodu navrhujem, aby sme sa osobne 
stretli napr. v priestoroch na Popolnej 26 alebo v škole. Predpokladám, že potrebný rozsah takéhoto stretnutia 
je cca 2 hodiny. Prosím dajte mi vedieť kedy môžeme takéto stretnutie uskutočniť. 
 
Tiež mi prosím potvrďte, že máte splnomocnenie prejednať eventuálne zmeny v navrhovaných zmluvách. Ide 
mi vyslovene o efektívne využitie času, ktorý máme k dispozícií, aby sme predchádzali situácií, že zmluvy 
pracne prerokujeme a výsledok nebude akceptovaný. V princípe stačí e-mail, ktorý nám pošle štatutár školy z 
oficiálnej e-mailovej adresy školy, a ktorý bude konštatovať, že ste boli oficiálne poverený zastupovať 
ŠpMNDaG pri jednaniach o uzatvorení otvorených prípadov poskytnutých finančných a vecných darov ako aj 
darov v podobe plnení služieb uskutočnených v období od septembra 2012 zo strany OZ SOVA v prospech 
ŠpMNDaG. Eventuálne akékoľvek iné relevantné splnomocnenie. 
 
Ďakujem, 
 
Hruškovič 
 
 
 
 
Dňa 26. 3. 2013 18:21  wrote / napísal(a): 

  

Vážený pán Hruškovič, 
     V prílohe Vám posielam 2 darovacie zmluvy (návrh), na materiál, tovar, služby........, ktoré SOVA 
nakúpila škole a následne ich darujete. 
V excelovskej tabulke posielam prílohy k týmto zmluvám. 
Skontrolujte ich  ja som to všetko z Vašej www stránky bral a rozdelil som na 2 časti. 
V prípade súhlasu mi dajte vedieť aby mohol byť rok 2012 ukončený. 
Do zmlúv som nepísal podmienky vyúčtovania, totiž všetky doklady má SOVA, tým pádom sa to považuje 
za vyúčtované. 

4/20/2013



  

--  
Ing. Jaroslav Hruškovič 
OZ Sova 
+421 903 709 763 
+421 2 63532333 
jaroslav.hruskovic@ozsova.sk 

  

 

4/20/2013




