Darovacia zmluva
podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a
§ 23 a 24 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach
Darca:
Názov/obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
DIČ DPH:
Štatutárny orgán (meno, priezvisko):
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Adresa trvalého pobytu osoby, ktorá
je štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu:
Rodné číslo osoby, ktorá je
štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu:
Banka:
Číslo platobného účtu:
Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ........................,
oddiel ............................ vložka ...................
Obdarovaný:
Meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
Číslo registrácie:
Banka:
Číslo platobného účtu:

ŠANCA
Cukrová 2272/14
813 39 Bratislava-Staré Mesto
MUDr. Viliam Novotný
predseda
42 418 038
SVS-OVR-2015/001382
Tatra banka, a.s.
SK03 1100 0000 0029 4200 2690

Čl. I
1)
Obdarovaný je politická strana zaregistrovaná Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
2)
Predmetom zmluvy je darovanie peňažnej sumy v hodnote...........................,- €
(slovom: .................................................................................. €) na činnosti politickej strany
a na uskutočňovanie jej cieľov uvedených v jej Stanovách.
3)
Darca daruje peňažnú sumu uvedenú v čl. I ods. 2 tejto zmluvy obdarovanému
a obdarovaný s vďakou tento dar prijíma.

Čl. II
1)
Darca peňažnú sumu uvedenú v bode čl. I ods. 2 tejto zmluvy, prevedie
bezhotovostne z jeho bankového účtu na účet obdarovaného vedeného v Tatra
banke, a.s., č. ú. SK03 1100 0000 0029 4200 2690 do desiatich pracovných dní od podpisu tejto
zmluvy všetkými zmluvnými stranami.
2)
Obdarovaný vyhlasuje, že peňažnú sumu uvedenú v čl. I ods. 2 tejto zmluvy
od darcu prevezme prípisom na svoj účet uvedený čl. II ods. 1, a vo svojom účtovníctve dar
riadne zaúčtuje.
Čl. III
1)
Obdarovaný vyhlasuje, že predmet daru bude slúžiť na činnosti politickej
strany ŠANCA a na uskutočňovanie jej cieľov uvedených v Stanovách.
2)
Darca vyhlasuje, že za poskytnutie daru nebude požadovať od obdarovaného
žiadnu protihodnotu alebo protislužbu pri poskytnutí daru a ani v budúcnosti.
3)
Zmluvné strany prehlasujú, že darcom poskytnutý dar nie je poskytnutý za
žiadnu hodnotu alebo službu poskytnutú obdarovaným darcovi pred prijatím daru podľa
tejto zmluvy.
4)
Darca podpisom tejto zmluvy dáva svoj súhlas, aby ho obdarovaný viedol vo
svojom zozname darcov, ktorý bude sprístupnený aj verejnosti.
5)
Darca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou, od ktorej politická
strana podľa § 24 ods. 1 zákona nesmie prijať dar.
Čl. IV
1)
Obdarovaný týmto oboznamuje darcu a darca podpisom tejto zmluvy berie na
vedomie, že
a)
Politická strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe
písomnej zmluvy podľa zákona; to neplatí, ak hodnota peňažného daru od jedného darcu
nepresiahne v kalendárnom roku 200 eur.
b)
Podpis darcu na tejto zmluve musí byť osvedčený v deň podpisu zmluvy
alebo najneskôr v deň poskytnutia daru.
c)
Zoznam darcov je politická strana povinná zverejňovať na svojom webovom
sídle štvrťročne, najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka. V zozname darcov
strana uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu darcu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide
o fyzickú osobu - podnikateľa aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu názov alebo
obchodné meno a adresu sídla a hodnotu peňažného daru.
d)
Politická strana v rozsahu podľa § 23 ods. 7 zákona vedie evidenciu darov.
e)
Strana môže prijať peňažný dar, len ak bol poukázaný formou
bezhotovostnej platobnej operácie. Ak z výpisu z účtu nie je preukázané, kto je darcom
peňažného daru, strana je povinná tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z
ktorého bol finančný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, strana je povinná túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar
poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Taký peňažný dar sa považuje za príjem
štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na
poukázanie peňažného daru.
f)
Politická strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci
kalendárny rok. Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok doručuje strana Štátnej

komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán každoročne najneskôr do 30.
apríla v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Výročná správa strany je verejná. Výročné
správy strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle a v rovnakom formáte ich
uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 31. júla, a to na desať rokov
odo dňa ich zverejnenia. Rodné čísla nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných
údajov. Súčasťou výročnej správy je aj osobitná evidencia darov.
g)
Podľa § 31a zákona je ten, kto poskytne v kalendárnom roku strane dar
alebo iné bezodplatné plnenie v hodnote vyššej ako 5 000 eur, povinný túto skutočnosť
oznámiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán najneskôr do
31. januára nasledujúceho roka na formulári, ktorého vzor zverejní štátna komisia na
svojom webovom sídle.
h)
V prípade, že ten, kto poskytol politickej strane dar v kalendárnom roku
v hodnote vyššej ako 5000 € nesplní svoju povinnosť uvedenú v písmene g) dopustí sa
priestupku, za ktorý mu okresný úrad uloží pokutu 5 000 €.
2)
Obdarovaný týmto oboznamuje darcu a darca podpisom tejto zmluvy berie na
vedomie, že
a)
Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len
finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte vedenom v banke alebo pobočke
zahraničnej banky. Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň
samostatne.
b)
Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z
iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí politická strana preukázať, kto je
vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
c)
Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné
tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume,
dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a
variabilnom symbole.
d)
Na osobitný účet možno vkladať finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom
konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej
vety.
e)
Výpisy z osobitného účtu musí politická strana uchovávať päť rokov od ich
vydania.
f)
O použití prostriedkov na volebnú kampaň politická strana vedie osobitnú
evidenciu na účely volebnej kampane , v ktorej mimo iných uvádza prehľad darov.
g)
Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o
prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň, a doručiť ju ministerstvu vnútra v
listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra
zverejní správu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej
doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov.
Čl. V
1)
Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať.
2)
Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán,
pričom podpis darcu na zmluve musí byť osvedčený najneskôr v deň poskytnutia daru.
3)
Obdarovaný berie na vedomie, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, pokiaľ
by sa obdarovaný správal k darcovi alebo k príslušníkom jeho rodiny tak, že by tým hrubo
porušil dobré mravy.
4)
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch majúcich platnosť originálu
po jednom pre každú zmluvnú stranu.

5)
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva je napísaná na základe ich vôle, zmluvné
prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Na dôkaz toho a svojho súhlasu s obsahom
Zmluvy, s ktorým sa pred podpisom oboznámili, pripájajú nižšie svoje vlastnoručné podpisy.
6)
Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za
iných jednostranne nevýhodných podmienok a že pri podpisovaní Zmluvy nebol na nich
vyvíjaný nátlak v žiadnej forme.
7)
Darca zároveň podpisom zmluvy udeľuje obdarovanému v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výslovne súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu potrebnom na plnenie tejto
zmluvy a na spracúvanie osobných údajov na plnenie povinností obdarovaného podľa
zákona.
V ................................ dňa ..........................

.................................................
obdarovaný ŠANCA
MUDr. Viliam Novotný
predseda

V ................................ dňa ..........................

...................................................
darca

