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DAROVACIAZNĺLUVA
č. 2287112021

uzatvorená v zmysle $ 628 a nasl' zákona č.40l|964 Zb' občiansky zákonník
v znení neskoršíchpľedpisov
(d'alej len,,Zmluva")

medzi:

Nadáciou:
Nadačný fond:
Adresa:
lČo:
IBAN:
Štatutárny ZáStupca:
Zástupca na základe PM:
Telefón:
Register, reg. číslo:

Nadácia Pontis
Nadačný fond Tesco
Zelinárska 2,82108 Bratislava 2

317 848 28
SK24 0200 0OO0 0029 t 10B 1453

Michal KišŠa
Barbora Hullová
O9l7 434 z87
Register nadácií vedený

(strana poskytujúca grant, d'alej len ..Daľca'')

MV sR,

reg. č. 203ft]a-96l463

a

Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
E-mail:

tČo:

Štatutárny zástupca:
osoba zodpovedná za gÍant
Názov projektu:
Banka:

Mesto Šal'a

927 15, Šal'a, Námestie Sv'' Trojice 7
0903649933
mesto@sala.sk
003061 8s

Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Ing. Eliška Vargová, vargova@sala.sk
Výsadba nového záhonu _ skrášlenie vstupu
Slovenská sporitel'ňa a. s.
sK82 0900 0000 00sl 2430 6282

(d'alej len,,obdaľovaný")
s nasledovným obsahom:

ľ"eamelt''mluny
l

'

Predmetom tejto zmluvy je darovanie finančných prostriedkov v hodnote 1300
EUR na projekt
Výsadba nového záhonu - skľášlenie vstupu (slovom: tisíctristo eur) (d'alej len
''Daľ,,).
II.

Poilmienky daľovania
l

'

Daľca bezodplatne prevádza Dar na obdarovaného a obdarovaný nadobúda Dar
do svojho

vlastníctva a zároveň vyhlasuje, Že Dar bezýbradprijíma.

2'

Darca prevedie na obdarovaného Dar formou bezhotovostného prevodu na bankoý
účet
obdaľovaného, uvedený vhlavíčke tejto zmluvy, ato do 10 dní oao aĺa podpisu
tejto;mluvy
poslednou zo Zm|uvných strán.

3'

Dar je poskytnutý bezúčelovo v rámci grantového programu
,,Vy ľozhodujete, my pomáhame..,
avšak obdarovaný berie na vedomie, Že ho je mozne pouŽiť len na úhľadu äprávnených
nákladov

čirrnosti obdarovaného, ktoré vznikli v období od podpisu tejto Zmluvy oboma stranami do
3l.t.2022.Zm|uva sa uzatvára na dobu uľčitúna obdobie odo dňa podpisu zmluvy obonra
zmluvnými stranami do 3l.1.2026. Počas tejto doby je obdarovaný povinný dodržiavaťdojednania
uzatvorené touto Zmluvou.

4'

oprávnenými nákladmi podl'a bodu 3 tohto článku sa rozumejú najmä, nie však výlučne :
a) náklady na materiál a pomôcky, ktoré sú potrebné na reaIízáciu a zabezpečenie aktivít
obdarovaného,

b) cestovné náklady - doprava dobrovol'níkov, účastníkovaktivít obdarovaného,

preprava

materiálov,

c) organizačné náklady _ napr. tlač materiálov (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s akĺivitami

projektu), prenájom priestorov na rea\izácie projektu, kancelárske potreby, poštovnéa kuriérske
sluŽby,
d) odmeny

-

preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektoľi),

oÁ sumy Daru.
e) mzdové náklady nie vyššieako 50

5. obdarovaný berie

na vedomie, ŽeDar nie je opľávnený pouŽit' na:

a) nákup materiálu, pomôcok, zariadení nesúvisiacich s aktivitami obdarovaného,

b) prevádzkové náklady

- náklady

na eneľgie, plyn, vodu, mobilné telefóny, dlhodobé prenájmy

(pľenájom vlastných priestorov), bežnécestovné náklady, reprezentačnénáklady, leasing vozidla,
odpisy auta, beŽné cestovné ýdavky,
c) aktivity rcalizovanépred poskytnutím Daru, tj. pred podpísaďm Darovacej zm|uvy,
d) alkohol, tabakové výrobky, občerstvenie,
e) iné výdavky, ktoré nie sú účelnea primerane vynaloŽené.

dobými mravmi,
Darca má právo od tejto zmluvy odstúpiť s účinnostbuku dňu doručenia oznámelia o odstúpení
obdaľovanému, pričom obdarovaný je povinný Dar vľátiť Daľcovi vo foľme bezhotovostného
pľevodu na bankoý účetDarcu, uvedený v hlavičke tejto zmluvy, a to do 7 dní od doručenia

6. V prípade, ak obdaľovaný rryrržije Dar

alebo jeho časťna účel,ktoý je v rozpore s

oznámenia o odstupení.

7. obdarovaný sa zaväzujepľedložiťDarcovi závereénisprávu

o pouŽití Daru najneskôr do 28.2.2022,

kde bude jasne a preukázatelhe deklarovaný spôsob pouŽitia Daľu v zmysle vyššie uvedeného v bode

3,4a5'ZávereénásprávamusíbytpodanácezkontoPríjemcuna@

8. Darca je oprávnený vykonať kontrolu, či je Dar obdarovaným pouŽitý v súlade s touto zmluvou
a obdarovaný sa

mu zavánljeposkytnúť potrebnú súčirnosťpredloženímdokladov pľeukazujúcích

použitie daru'

III.

vÝŠxĺGRANTU

A RoZPočET
je
1300
EUR, v dvoch splátkach,
l. Dar
orgaĺizácii poskýnutý v celkovej ýške

a

je účelovoviazaĺý

na krytie nákladov špecifikovaných v podrobnom rozpočte Projektu podl'a čl. I tejto zmluvy. Grant bude
Pľíjemcovivyplatený nasledovne:
dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými
1. splátka: 1 l70 EUR *ľ:-ľ*vných
stranaml

2.

splátka:

130

EUR

1 mesiaca od prijatia kompletnej a správne zdokladovanej
záverečnej správy

do

"

IV.

osobitné a záveľečnéustanovenia
I

Zmluvné strany vyhlasujú, Že spracúvajú osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady 20161679 o ochľane fuziclcých osôb pri spľacúvaníosobných
údajov a o volhom pohybe takýchto údajov (d'alej ,'Naľiadenie"\ azákona č. l8l20l8 Z' z.
o ochrane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov V znení

neskoršíchpredpisov' obe zmluvné strany vyhlasujú, že pred jej uzavretím bolo r,ykonané
poučenie o spracúvaníosobných údajov a splnená infornračná povinnost'podla čl. l3 a čl. 14

Nariadenia. Zásady spracúvania osobných údajov nadácie sú zveľejnené na
www.nadaciapontis.slďochľana-osobnvch-udaiov/. Spracúvanie osobných údajov
obdaľovaných Sa riadi okrem týchto zásad aj pravidlami súťaŽezverejnenými na
https://tesco.slďimg/tescoce vchwh s|ďvchwh/down|oads/upľ7o2027august

9ed 70C3 70

ADcia Pravidl%C37oAl.pdf

2.

Práva a povinnosti zmluvných strán' ak táto zm|uva neustanovuje inak, sa riadia príslušnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka.

3.

Táto zmluva patri medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podl'a
ustanovenia $ 5a zákona č. 2lll2000 Z. z' o slobodnonr prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. 1 zákona č.4Ol1964 Zb. občianskeho
zákonníka v zneni neskoršíchpredpisov' Táto zmluva sa zverejňuje na webovom sídle mesta
Šal'a.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany závázná dňom podpisu oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia zmluvných strán nepodpíšu tuto
zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda
účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šal'a' v súlade s
ustanovením $ 5a zákona č. 2lll2000 Z' z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a
doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneĺi neskoršíchpredpisov
v spojení s $ 47a zákonač.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoršíchpredpisov.

5.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch,z ktoých kaŽdý má platnosť originálu. KaŽdá
zo Zm|uvných strán obdrŽí po jednom (l) rovnopise.

6.

Akékol'vek Zmeny alalebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody
obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovanýchdodatkov k Zmluve
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných stľán, ak d'alej nie je uvedené inak.

7'

obdarovaný sa zaväzuje, Že neporuší právne predpisy týkajúce sa boja proti korupcii

a úplatkárstvu platných v rámci právneho poľiadku, ktoým sa riadia Zmluvné strany
a ustanovenia tejto zmluvy. obdarovaný sa d'alej zaväzuje riadiť Protikorupčnými zásadami,

ktoré tvoria prílohu č' l tejto Zm|uvy, ktorá je jej neoddelitel'nou súčasťouazabezpečiťich
dodržiavanie.

8.

Zmluvne strany vyhlasujú, Že si zmluvu prečítali,s jej obsahom Sa riadne a podrobne
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumitelhe a dostatočne určitým
spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážn:u vôl'u zmluvných strán, ktorá nebola pľejavená ani v
tiesni ani za nápadne neýhodných podmienok, čo zmluvné stľany niŽšie potvrdzujú svojimi
podpismi.

V Bratislave, dňa

17,0s,

2ľj2t
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Nadácia Pontis
v.z' Barbora Hullová
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Šal'a
, primátor mesta

.."'ľJll"oll j''u.uo,
Dňa l ' jtila 20l l nadobudol účinnost'britský zákon o úplatkárstve z ľoku
2010. Podl'a tohto zákona sa
spoločnosť,ktorá nezabráni aktu úplatkárstva spáchaného vo svojom
mene' dopúšt'a trestného činu.
Vzhl'adom na to, že spoločnosťTesco Stores SR, a.s., je prevádzŕovaná
subjektäm Tesco PLC, musí
dodržovať ustanovenia už uvedeného zákona. Dňa t' júl;2016 d'alej
nadobudol účinnosťslovenský
zákon č'' 9l/2016 Z'?.o trestnej zodpovednosti právničkých osôb. TaĹ
ako v Spojenom kľálbvstve, aj
v Slovenskej republike predstawje ponuka, poskytnutie alebo prijatie úplatku
trestný čin a príslušná
spoločnosťmôŽe byt' za urč,itých okolností obvinená z protiprávneho konania.
Spoločnost'Tesco Stores SR, a.s., v rámci svojej obchodnej činnostivŽdy
uplatňovala prístup nulovej
tolerancie k úplatkárstvu a korupcii a vyŽaduje, abyjej zímestnanci
a zmluvní dodávatelia konali v
súlade s platnými protikorupčnými zákonmi'- Existeňcia vyššieuvedených
zákonov kladie zýšené
nároky na to, aby sme dôslednejšie propagovali naše hodnoý a vyllžívalivšetky
moŽné prostriedky na
zabránenie korupcii v rámci našich obchodných vzťahov'
Spoločnost' Tesco Stores SR, a.s., preto zaviedla celý ľad protikorupčných
opatrení a od svojich

zamestnancov a obchodných partnerov vyŽaduje ich dodržor'uni"' ZároieňLdaruiĺri",
Že jej záujmom
je spolupracovať len s paľtnermi, ktorí zastávajú podobné
hodnoty.

Jedným zo zavedených opatrení je protikorupčná doloŽka, ktoru uvád
Zame vo všetkých našich
zmluvách' okrem toho vykonávame dôkladnú pievierku (due diligen
ce) a zabezpečujeme tak, aby naši
obchodní partneri dodžovali príslušnéštandärdy obchodnej
á aby naia slpolupráca s nimi
neohĺozovala našu povesť. Zamestnancov a obcĹodných pulrt.r".ou
"iĺty taktiež aktívnl vyzývame,
aby

upozorňovali na akékolVek pľoblémy alebo oznamovali ätetoru"t podozrenia
na nedodrŽovanie
predpisov' Podnety možno hlásiť anonymne' pričom voči osobám,
Éorév dobrej viere vykonajú
opodstatnené oznámenie, netolerujeme žiadnu fo'*u odvetných opatrení.
okľem už uvedeného sme
navyše zaviedli ,,zákaz darov", čo znamená, že naši ,u-".i.'un"i nesmú
vo vzťahu k obchodným
partnerom, či lŽ z verejného, alebo súkromnéhosektora, ponúkať
ani prijímaťžiadne dary, odmeíy,
formy zábavy ani čokolVek cenné' Všetci na.ši zamestnunôi rú povinní
dodržovaťniekol,ko interných
predpisov, ktoých ciel'om je zabrárttť korupcii, napríklad Protikärupčné
pľavidlá (Anti-Bribery Policy)
a Pravidlá pre dary a pohostenie (Gift & Entertainment Policy). bt'"toho sú všetci zamestnanci
viazani Etickým kódexom (Code of Business Conduct)' Viac informácií
o našich obchodných
hodnotách, našom prístupe nulovej toleľancie k úplatkárstvu a korupcii
a o protikorupčných opatreniach
všeobecne nájdete na adrese https://corporate'tesco.sVo-nás/ako-pôdnikáme/.

S cielom účinnepropagovať naše hodnoty vo všetkých našich obchodných
vzthhoch požadujeme, aby
naši obchodní partneri dodržovali nasledujúce kl'učovézásady:

a

Neposkyrujte ani neponúkajte Žiadne plnenie s cielbm propagovať vlastnú
agendu alebo získať
súhlas, podporu či povolenie, pokial' má príjemóu äai'ĺĺ't'atívnu
ňebo inú právnu
zodpovednost' alebo zastáva poziciu s možnostbu daný proces ovplyvniť.
Neposkytujte platby
osobám, ktoré zabezpečujúadministratívny pľoces' s cieibm ul'ah8iŕ a
uýchliť r"uii"á.iu tohto

procesu.
a

a

Neposkytujte ani neponúkajte platby zástupcom, zákazníkom. zmluvným
dodávatelbm,
dodávatelbm ani iným tľetím stranám (alebo ích zamestnancom) s cielbm pľásvedčiť
príjemcu,
aby uzavrel zmluvu alebo prijal iný záväzok, príp. neposkytujtá aĺ nepor'ĺkajte
ich uzavľetie
za ýhodnejšíchpodmienok, než aké sú inak ponukané.
Neprijímajte platby od tretích strán, pokial' je ich účelompodpora pľijatia zmluvy
alebo iného
záväzku vašej spoločnosti alebo ich uzavretie za
ýhodnejš_íchpodmienok, nez aŕéby inak boli

prijate.
o

AkékolŤek korupčné alebo úplatkárske konanie je prísne zakázane.

o
o

Vašou povinnosťou je u vašich dodávatelbv, zástupcov, zmluvných dodávatelbv
a d'alších
obchodných partnerov vykonat'dôkladnú pľevierku (due diligenče) a zabezpečiť
tak riadne
riadenie potenciálnych rizík vyplývajúci chž danej spoiupráce.
Neposkytujte Žiadne nevhodné dary alebo pozornosti verejným činitel'om
ani iným tľetím
stranám.

'

Neprijímajte an] neposkytujte dary,'pokial' je ich poskytnutie alebo prijatie
spojené s určitými
podmienkamí alebo pokial' sa očakáva, že daný där darcovi zabezpeči
rĺrtu.'i" určitej výhody

(napríklad získanie zákazky alebo opľávnenia) alebo ovplyvní akékol'vek
obchodné

o

rozhodnutie.

Nedávajte oprávnenie tretím stranám ani im vedome nepomáhajte ku konaniu,
ktoré je podl'a
už uvedených zásad zakázané.

Pokial' sa dozviete o akomkol'vek potenciálnom alebo skutočnom porušeníProtikorupč
ných

zásad,

a/alebo príslušnýchprávnych predpisov proti korupcii a úplatkárstvu, oznámte,
prosím, podnet na linke
ochrany dodávatelbv na adľese https://wrs.expolink.co.ulďtescosuppliers
alebo telefonicky:
pre Cesku republiku: 800 l4Z 428
pre Slovensko: 0800 004461

pre Mad'arsko: 06800 14863
pre Pol'sko: 00800 4421245 alebo 00800 441 Z3gz

Môžete sa taktiež obľátiť na našu miestnu linku ochĺany:
pre Českrĺrepubliku: 800 l14 477; a|ebo
I inka_ochrany@tesco-europe.
com
pre Slovensko: 0800 188404; alebo

etickalinka@tesco-europe.com

pre Mad'aľsko: 0680 33 00 22; alebo
hu_security@hu.tesco-europe. com
pre Pol'sko: 0800 255 290; alebo

bezpiecznaliniatesco@tesco.pl

Pľíloha č.2

Čestnélyhlásenie

víťaznej oľganizácie pľogľamu ,,Vy ľozhoĺIujete, my pomáhame.,

organizácia:
zapisaná v:
so sídlom:

ICO

:

lČ opn:
Zastúpená:

Mesto Šal'a
Registri orgaruzácií Štatistického úľadu SR
Námestie Sv. Trojice 7,gz7 15 Šal'a
00306 I 8s
Mgr. Jozefom Belickým, pľimátorom mesta

fýmto čestne vyhlasuje, že

-

-

-

si je vedomá, že podl'a platných pľedpisov Slovenskej
republiky je korupcia protizákonná a je

trestným čiĺľrom.
bola oboznámená so zákazomposkytovania úplatkov a si je
vedomá' Že v spoločnosti TESCo
SToRES SR, a's' so sídlom Cesta na Senec 2, 82l 04 Bratislava (d'alej
len ako ,,Tesco,,) platí
prístup nulovej tolerancie k úplatkáľstvu a korupc
ií a vyžaduje, aby jej zamestnanci a zmluvní
partneri a organizácie konali v súlade s platnými protikorupčnými
zákonmi.
Si je vedomá a ľozumie, že podl'a zákon č. 91/2016
Z' z. otrestnej zodpovednosti právnických
osôb v Slovenskej republike pľedstavuje ponuka, poskytnutie
alebo prijatie úplatku trestný čin
a spoločnost'môžebyt za určitých okolností obvinená zprotiprávneho
konania. Poskýnutie
finančných prostriedkov v rámci pľogľamu
,'Vy ľozhodujete, my pomáhame.. ako vít,aznej
orgaruzáciije charitatívnym darom určeným
ýlučne na realizáciu viťaznéhoprojektu, ktoým
je podpora verejnoprospešného účelu.Poskytnuté
ťlnančnéprostriedky nesmú byť pouŽite za
účelomzískania Žiadnych výhod, ktoré by mohli mat'povahu
ponuky alebo poskytnutia úplatku.
Poskytnutie finančného príspevku nie je podmienené získaním
žiadnych úr,oo pre spoločnost,
Tesco a rormakonie je moŽné tento príspevok povaŽovať
za nástroj získania akýchkolVek
ýhod pre spoločnosťTesco
organizácia anijej predstavitelia alebo osoby konajúce v jej
mene neboli odsúdenéani nie sú
trestne stíhaní v súvislosti s tľestnými činmi korupcie
orgaruzácia nie je spojená so žiadnymi verejnými predstavitel'mi
ani ich rodinami a poskytnuté
prostriedky nebudú pouŽité ani čiastočnena podporu
verejných pľedstavitelbv alebo ich rodín

Organizácia si je vedomá právnych dôsledkov nepľavdivého
vyhlásenia o skutočnostiach uvedených
v tomto čestnom vyhlásení.

V..........Šaľ.
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M#o, priezvisko {hlasovatel'a
I

