
Predmet: Darovacie zmluvy za uplynulé obdobia 2012, 2013 

Dátum: Fri, 12 Apr 2013 16:04:19 +0200 

Od: "Ing. Jaroslav Hruškovič" <jaroslav.hruskovic@ozsova.sk> 

Pre: SMND <smnd@smnd.sk> 

Kópia: Ladislav Mako <ladislav.mako2@gmail.com> 

 

 

Dobrý deň pani riaditeľka, pán Makó. 

S navrhovaným znením darovacích zmlúv principiálne súhlasíme. V uplynulom období nedošlo ku stretnutiu, 
na ktorom by boli potvrdené mechanizmy nakladania s poskytnutými zálohami a objednávania tovarov 
a služieb. Došlo tak ku viacerým kombináciám plnení vo vzťahoch objednávateľ – prijímateľ - finančný tok, 
ktoré je nutné zohľadniť pre vytvorenie korektného právneho rámca poskytnutých darov. V prílohe e-mailu 
Vám posielame tabuľku obsahujúcu všetky doteraz nezúčtované položky, ktoré musia byť predmetom 
darovacích zmlúv a to jednak za rok 2012, ako aj rok 2013. 
Prosíme Vás o zapracovanie nižšie uvedených variantov do znenia návrhu zmlúv. 
Ďakujem, 

Hruškovič 

OZ SOVA 

 

 

Pre sprehľadnenie celého procesu boli jednotlivé položky zúčtovania zaradené do typov Darovacích zmlúv 

(ďalej len DZ): 

 

• Typ A 

Financovane z poskytnutých záloh, plnenia priamo voči ŠpMNDaG, predmet daru peniaze 
V princípe je možné podpísať jednu zmluvu na všetky takéto položky zúčtovania za rok 2012 (119 položiek) 
a jednu za rok 2013 (zatiaľ predložených 6 položiek), ktorá musí obsahovať ustanovenia ošetrujúce: 

o Hodnotu daru 
Musí byť zrejmá hodnota daru. 

o Špecifikáciu účelu 
Musí byť možné zaradenie do jednej z kategórií (dieťa, trieda, škola, prevádzka). Táto požiadavka vyplýva 
zo stanov OZ SOVA, kedy každý dar musí byť z pohľadu kontroly možné jednoznačne zaradiť do jednej 
z uvedených kategórií. 
Splnenie tejto podmienky je možné realizovať odkazom na kópiu príslušného dokladu. 

o Forma prijatia daru 
Musí byť zrejmé ako obdarovaný dar prijal. 

o Deklarovanie prijatia daru 
Musí byť zrejmé, že obdarovaný dar prijal. 

o Povinnosť použiť dar v súlade s účelom 
V texte DZ musí byť jasne definovaná povinnosť, že obdarovaný je povinný použiť dar v súlade 
s dohodnutým účelom. 

o Preukázanie použitia daru 
V DZ musí byť ustanovenie, ktoré špecifikuje mechanizmus preukázania použitia daru. Pre zjednodušenie 
postačí do DZ naformulovať, že podpisom zmluvy je použitie daru v súlade s účelom preukázané, čím 
obdarovanému odpadajú ďalšie povinnosti. 

o Neexistencia ďalších práv alebo povinností 



V DZ musí byť jasne uvedené, že ktorejkoľvek zo zmluvných strán nevyplývajú zo vzniku vzťahu darca – 
obdarovaný iné ako v zmluve uvedené práva alebo povinnosti. 

• Typ B 

Financovanie mimo poskytnutých záloh, plnenia voči OZ SOVA, predmet daru tovar 
Teoreticky možné podpísať jednu zmluvu za rok 2012 (5 položiek) a jednu za rok 2013 (zatiaľ predložená 1 
položka), avšak  vhodnejšie by bolo podpísať pre každú položku samostatnú DZ, ktorá musí obsahovať 
ustanovenia ošetrujúce: 

o Hodnotu daru 
Musí byť zrejmá hodnota daru. 

o Špecifikáciu účelu 
Splnenie tejto podmienky je možné realizovať odkazom na kópiu príslušného dokladu. 

o Prevzatie daru 
Musí byť zrejmé, že obdarovaný dar prevzal, a to bez nedostatkov. 

o Deklarovanie prijatia daru 
Musí byť zrejmé, že obdarovaný dar prijal. 

o Povinnosť použiť dar v súlade s účelom 
V texte DZ musí byť jasne definovaná povinnosť, že obdarovaný je povinný použiť dar v súlade 
s dohodnutým účelom. 

o Preukázanie použitia daru 
V DZ musí byť ustanovenie, ktoré špecifikuje mechanizmus preukázania použitia daru. Pre zjednodušenie 
postačí do DZ naformulovať, že podpisom zmluvy je použitie daru v súlade s účelom preukázané, čím 
obdarovanému odpadajú ďalšie povinnosti. 

o Neexistencia ďalších práv alebo povinností 
V DZ musí byť jasne uvedené, že ktorejkoľvek zo zmluvných strán nevyplývajú zo vzniku vzťahu darca – 
obdarovaný iné ako v zmluve uvedené práva alebo povinnosti. 

• Typ C 

Financovanie mimo poskytnutých záloh, plnenia voči OZ SOVA, predmet daru dielo 
Určite podpísať pre každú položku samostatnú DZ (2 položky v roku 2012), ktorá musí obsahovať ustanovenia 
ošetrujúce rovnaké ako pre typ B, avšak z formálneho hľadiska je táto napísaná pre dielo. 

• Typ D 

Financovanie mimo poskytnutých záloh, plnenia voči ŠpMNDaG, predmet daru príspevok na nadobudnutie 

tovaru a/alebo služby 
Určite podpísať pre každú položku samostatnú DZ (4 položky v roku 2012), ktorá musí obsahovať ustanovenia 
ošetrujúce: 

o Hodnotu daru 
Musí byť zrejmá hodnota daru. 

o Špecifikáciu účelu 
Splnenie tejto podmienky je možné realizovať odkazom na kópiu príslušného dokladu. 

o Prevzatie daru 
Musí byť zrejmé, že obdarovaný dar prevzal formou akceptácie úhrady realizovanej darcom za tovar 
alebo službu plnenej na meno obdarovaného. 

o Deklarovanie prijatia daru 
Musí byť zrejmé, že obdarovaný dar prijal. 

o Povinnosť použiť dar v súlade s účelom 
V texte DZ musí byť jasne definovaná povinnosť, že obdarovaný je povinný použiť dar v súlade 
s dohodnutým účelom. 

o Preukázanie použitia daru 
V DZ musí byť ustanovenie, ktoré špecifikuje mechanizmus preukázania použitia daru. Pre zjednodušenie 
postačí do DZ naformulovať, že podpisom zmluvy je použitie daru v súlade s účelom preukázané, čím 
obdarovanému odpadajú ďalšie povinnosti. 

o Neexistencia ďalších práv alebo povinností 
V DZ musí byť jasne uvedené, že ktorejkoľvek zo zmluvných strán nevyplývajú zo vzniku vzťahu darca – 
obdarovaný iné ako v zmluve uvedené práva alebo povinnosti. 

• Typ E 

Financovanie mimo poskytnutých záloh, plnenia voči ŠpMNDaG, predmet daru príspevok na akciu 
Podpísať jednu DZ (1 položka v roku 2012), ktorá musí obsahovať ustanovenia ošetrujúce: 



o Hodnotu daru 
Musí byť zrejmá hodnota daru. 

o Špecifikáciu účelu 
Splnenie tejto podmienky je možné realizovať odkazom na kópiu príslušnej žiadosti. 

o Prevzatie daru 
Musí byť zrejmé, že obdarovaný dar prevzal prijatím hotovosti. 

o Deklarovanie prijatia daru 
Musí byť zrejmé, že obdarovaný dar prijal. 

o Povinnosť použiť dar v súlade s účelom 
V texte DZ musí byť jasne definovaná povinnosť, že obdarovaný je povinný použiť dar v súlade 
s dohodnutým účelom. 

o Preukázanie použitia daru 
V DZ musí byť ustanovenie, ktoré špecifikuje mechanizmus preukázania použitia daru. Pre zjednodušenie 
postačí do DZ naformulovať, že podpisom zmluvy je použitie daru v súlade s účelom preukázané, čím 
obdarovanému odpadajú ďalšie povinnosti. 

o Neexistencia ďalších práv alebo povinností 
V DZ musí byť jasne uvedené, že ktorejkoľvek zo zmluvných strán nevyplývajú zo vzniku vzťahu darca – 
obdarovaný iné ako v zmluve uvedené práva alebo povinnosti. 

 


