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Pravidlá prijímania darov
Táto smernica upravuje vnútorné pravidlá prijímania, evidencie a použitia darov od fyzických
a právnických osôb v Zariadení pre seniorov – domove pokojnej staroby v Snine, Námestie Božieho
milosrdenstva 2726/20 Snina, 069 01(ďalej len „DPS“).
Článok I.
1. DPS, ktorý je verejným poskytovateľom sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Snina (ďalej len „zriaďovateľ“), poskytuje sociálnu službu podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“), celoročnou pobytovou formou v zariadení pre seniorov.
2. DPS je oprávnený prijímať dary v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
3. Darom sa rozumie akákoľvek dobrovoľne darovaná vec, t. j. vecný dar alebo finančná
hotovosť, to znamená finančný dar alebo služba, poskytnutá bez protihodnoty alebo
protislužby.
4. Dary sa nesmú žiadnym spôsobom vynucovať, vymáhať alebo sľubovať za ne
protihodnotu alebo protislužbu.
5. DPS nesmie darom podmieniť poskytovanie sociálnej služby.
6. Darcom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne, bez nátlaku a bez
nároku na akékoľvek zvýhodňovanie zo strany DPS, poskytne dar.
Článok II.
Dary pre DPS
1. Dary pre DPS môže prijímať len štatutárny zástupca – primátorka mesta Snina.
2. Darca môže pre DPS darovať alebo poskytnúť:
a. vecný dar,
b. službu,
c. finančný dar formou vkladu alebo prevodom na bankový účet mesta Snina.
3. DPS s darcom uzatvorí písomnú darovaciu zmluvu, DPS obdrží od darcu darovaciu
listinu.
4. Zmluva alebo darovacia listina sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých jeden
dostane darca a jeden obdarovaný, t. j. DPS.
5. V prípade daru vo forme finančných prostriedkov – sa v darovacej zmluve uvedie účel
ich použitia. Prílohu darovacej zmluvy tvorí výpis z banky.
6. Ak darca viaže použitie finančného daru v darovacej zmluve na konkrétny účel, DPS
ho môže použiť iba v súlade s uvedeným účelom.
7. Ak si darca účel použitia finančného daru v darovacej zmluve neurčí, o jeho použití
rozhodne primátorka mesta Snina alebo vedúca oddelenia sociálnych služieb . Účel použitia daru
konzultuje s darcom.
8. Darca je spätne informovaný o použití ním poskytnutého finančného daru.
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9. Darca, ktorý ponúkne vecný dar, predloží na spísanie darovacej zmluvy faktúru alebo
pokladničný doklad preukazujúci cenu daru. Ak doklady nemá, darca uvedie cenu
darovanej veci odhadom.
10. DPS vedie evidenciu darov v Knihe darov, v ktorej eviduje darovacie zmluvy
a darovacie listiny v poradí podľa dátumu podpísania a označuje ich poradovými
číslami. Darovacie zmluvy sú evidované a zakladané podľa kalendárneho roku, v
ktorom boli podpísané.
11. Vecné dary podliehajú inventúre spolu s ostatným majetkom DPS. Za zaevidovanie
vecného daru do majetku DPS zodpovedá zamestnanec DPS poverený evidenciou
majetku.
12. Všetky dary, ktoré DPS príjme, sa použijú výlučne na účel súvisiaci so skvalitnením
poskytovanej sociálnej služby jej prijímateľom.
15. Darovacie zmluvy sú zverejňované na stránke : www.digitalnemesto.sk
16. Vedúca oddelenia sociálnych služieb DPS informuje prijímateľov priebežne o získaní darov a ich
použití.
Článok III.
Dary a zamestnanci PDS
1. Zamestnanci DPS nesmú vyžadovať dary od prijímateľov alebo od ich príbuzných
a podmieňovať tým kvalitu poskytovanej sociálnej služby.
2. Všetci zamestnanci sú povinní odmietnuť akékoľvek finančné alebo vecné dary, ktoré
sú hmotne významné. O tejto skutočnosti informujú svojho nadriadeného.
3. Pokiaľ je zamestnancovi takýto dar ponúknutý, informuje dotyčného darcu
o možnosti uzatvoriť s DPS darovaciu zmluvu a odkáže ho na vedúcu oddelenia sociálnych služieb.
4. Prijímanie darov podľa Čl. 1 ods. 2 tejto smernice (peňažné dary, akékoľvek veľmi
cenné dary, a pod.) od prijímateľov alebo príbuzných zamestnancami DPS je neetické.
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Príloha č. 1 – Darovacia zmluva na finančné prostriedky fyzická osoba
DAROVACIA ZMLUVA
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami v zmysle § 628 nasl. Zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v platnom znení:
1. Darca:
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:,
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP/pasu
a
2. Obdarovaný:
Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
V zastúpení: Ing. Daniela Galandová – primátorka mesta
Osoba oprávnená rokovať vo veciach tejto zmluvy:
PhDr. Jarmila Sivčová - vedúca oddelenia sociálnych služieb
IČO: 00323560
DIČ: 2020794666
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001
(ďalej len: ,,obdarovaný“)
Uvedení účastníci uzatvárajú túto darovaciu zmluvu v súlade s ust. zmysle § 628 nasl. Zákona 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení:
Článok I.
Predmet účel zmluvy
Mesto Snina je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Snina,
okres Snina, obec Snina, zapísaného na liste vlastníctva číslo 3200 vedeného Okresným úradom Snina –
katastrálny odbor ako:
Stavba súpisné číslo 2726/2, Nám. božieho milosrdenstva Snina, postavený na pozemku parc. číslo CKN
5066/90, druh pozemku zastavané plochy o výmere 910 m2 a pozemku CKN 5066/268, druh pozemku
zastavané plochy o výmere 42m2 katastrálne územie Snina, okres Snina, obec Snina.
Darca .................................................. sa rozhodla darovať ..................... vo výške ..................... v Zariadení
pre seniorov - Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, Snina 069 01, ktorý je vo
vlastníctve mesta Snina, účel uvedený v článku III. tejto Darovacej zmluvy.
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Článok II.
Špecifikácia daru
Darca daruje obdarovanému vyššie uvedenú sumu finančných prostriedkov jednorázovo vo výške
............. eur v lehote do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy, na účet uvedený v záhlaví obdarovaného a
obdarovaný tieto finančné prostriedky s vďakou prijíma.
Článok III.
Účel daru
Obdarovaný sa zaväzuje, že tieto finančné prostriedky využije na..................................... Zariadenia pre
seniorov- Domov pokojnej staroby, Nám. Božieho milosrdenstva 2726/2 v Snine. Výber určí vedúca
odd. sociálnych služieb PhDr. Jarmila Sivčová po dohode so zamestnanými pracovníkmi zariadenia.
Darca svojím darom prispeje k zlepšeniu pracovných
podmienok
...................v súvislosti s
poskytovaním sociálnych služieb vo vyššie citovanom zariadení pre seniorov.
Článok IV.
Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru pripísaním finančných prostriedkov na účet
uvedený v tejto zmluve.
Článok V.
Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak obdarovaný nevyužije finančné prostriedky na účel dohodnutý
v článku III. tejto zmluvy.
Článok VI.
Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú
neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných
právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu
Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, oboznámili sa s jej obsahom, ktorý
pokladajú za zrozumiteľný, zmluvu podpísali nie pod nátlakom, v predpísanej forme, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými osobami zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle obdarovaného.
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Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý
rovnopis.

V Snine, dňa:

z účastníkov obdrží po jeden

V Snine, dňa:

..............................................
Ing. Daniela Galandová
primátorka
obdarovaná
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Príloha č.2 Darovacia zmluva na finančné prostriedky - právnická osoba

DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami v zmysle § 628 nasl. Zákona 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v platnom znení:
1. Darca:
Obchodné meno PO
So sídlom:
V zastúpení: zvyčajne konateľ podľa OR resp. živnostník
IČO:
IČ DPH: SK
Bankové spojenie:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu (napr. Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo
............
(ďalej len: ,,darca“)
a

2. Obdarovaný:
Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
V zastúpení: Ing. Daniela Galandová – primátorka mesta
Osoba oprávnená rokovať vo veciach tejto zmluvy: PhDr. Jarmila Sivčová - vedúca oddelenia
sociálnych služieb
IČO: 00323560

DIČ: 2020794666
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001
(ďalej len: ,,obdarovaný“)

Článok I.
Predmet účel zmluvy
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Mesto Snina je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Snina, okres Snina, obec Snina, zapísaného na liste vlastníctva číslo 3200 vedeného Okresným
úradom Snina – katastrálny odbor ako:
Stavba súpisné číslo 2726/2, Nám. božieho milosrdenstva Snina, postavený na pozemku parc. číslo
CKN 5066/90, druh pozemku zastavané plochy o výmere 910 m2 a pozemku CKN 5066/268, druh
pozemku zastavané plochy o výmere 42m2 katastrálne územie Snina, okres Snina, obec Snina.
Darca ako prosperujúca právnická osoba so sídlom v Snine na Ul……………………, konateľ
a spoločník sa rozhodol darovať zariadeniu pre seniorov - Domov pokojnej staroby, Námestie
Božieho milosrdenstva 2726/2, Snina 069 01, ktorý je vo vlastníctve mesta Snina, finančné
prostriedky vo výške ................ eur, na účel uvedený v článku III. tejto Darovacej zmluvy.

Článok II.
Špecifikácia daru
Darca daruje obdarovanému vyššie uvedenú sumu finančných prostriedkov jednorázovo vo
výške ............. eur v lehote do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy, na účet uvedený v záhlaví
obdarovaného a obdarovaný tieto finančné prostriedky s vďakou prijíma.

Článok III.
Účel daru

Obdarovaný sa zaväzuje, že tieto finančné prostriedky využije na nákup služieb alebo
hnuteľného majetku, presnú špecifikáciu určí vedúca odd. sociálnych služieb PhDr. Jarmila
Sivčová. Darca svojím darom prispeje k zvýšeniu a zlepšeniu podmienok klientov v súvislosti s
poskytovaním sociálnych služieb vo vyššie citovanom zariadení pre seniorov.

Článok IV.
Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru pripísaním finančných prostriedkov
na účet uvedený v tejto zmluve.

Článok V.
Darca sa nemôže domáhať vrátenia daru, ak obdarovaný využije finančné prostriedky na účel
dohodnutý v článku III. tejto zmluvy..
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Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa
stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení
Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka
a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom
a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, oboznámili sa s jej obsahom,
ktorý pokladajú za zrozumiteľný, zmluvu podpísali nie pod nátlakom, v predpísanej forme, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými osobami
zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle obdarovaného.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov obdrží po jeden
rovnopis.

V Snine, dňa:

V Snine, dňa:

.................................................
Ing. Daniela Galandová
primátorka
obdarovaný

Zmena, revízia
číslo :1 24.04.2020
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konateľ
darca
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Príloha č.3 - darovacia zmluva na hnuteľný majetok

DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami v zmysle § 628 nasl. Zákona 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v platnom znení:
1. Darca:
Obchodné meno PO
So sídlom:
V zastúpení: zvyčajne konateľ podľa OR resp. živnostník
IČO:
IČ DPH: SK
Bankové spojenie:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu (napr. Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo
............
(ďalej len: ,,darca“)
a

2. Obdarovaný:
Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
V zastúpení: Ing. Daniela Galandová – primátorka mesta
Osoba oprávnená rokovať vo veciach tejto zmluvy: PhDr. Jarmila Sivčová - vedúca oddelenia
sociálnych služieb
IČO: 00323560
DIČ: 2020794666
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001

(ďalej len: ,,obdarovaný“)

Článok I.
Predmet účel zmluvy
Mesto Snina je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Snina, okres Snina, obec Snina, zapísaného na liste vlastníctva číslo: 3200 vedeného
Okresným úradom Snina – katastrálny odbor ako:
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Stavba súpisné číslo 2726/2, Nám. božieho milosrdenstva Snina, postavený na pozemku parc. číslo
CKN 5066/90, druh pozemku zastavané plochy o výmere 910 m2 a pozemku CKN 5066/268, druh
pozemku zastavané plochy o výmere 42m2 katastrálne územie Snina, okres Snina, obec Snina.
Darca ako prosperujúca právnická osoba so sídlom v Snine na Ul……………………, konateľ
a spoločník (príbuzný bývalého klienta zariadenia) sa rozhodol darovať zariadeniu pre seniorov Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, Snina 069 01, ktorý je vo
vlastníctve mesta Snina, hnuteľný majetok pozostavajúci z ...................................(vozík, posteľ
a pod.). Obdarovaný prehlasuje, že je dobre oboznámený s technickým stavom daru, s jeho využitím
a ku dňu jeho fyzického odovzdania, k stavu nemá pripomienky a dar preberá v danom stave so
všetkým k nemu prisluchajúcim príslušenstvom.

Článok II.
Špecifikácia daru
Darca daruje obdarovanému vyššie uvedenú hnuteľnú vec v lehote do 30 dní od účinnosti tejto
zmluvy, miestom prevzatia daru je Zariadenie pre seniorov – Domov pokojnej staroby Snina.
Osobou oprávnenou k prevzatiu daru je: vedúca odd. sociálnych služieb PhDr. Jarmila Sivčová.
Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma.

Článok III.
Účel daru

Obdarovaný sa zaväzuje, že dar vyššie špecifikovaný využije výlučne pre klientov tohto
zariadenia pre seniorov. Darca svojím darom prispeje k zvýšeniu a zlepšeniu podmienok
klientov v tomto zariadení.

Článok IV.
Nadobudnutie vlastníctva
Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru dňom jeho fyzického prevzatia, o čom
bude vyhotovený jednoduchý písomný preberací list.

Článok V.
Darca sa nemôže domáhať vrátenia daru, ak obdarovaný využije finančné prostriedky na účel
dohodnutý v článku III. tejto zmluvy..

Zmena, revízia
číslo :1 24.04.2020

Účinnosť zmeny,
revízie od :01.05.2020

Správca dokumentu,
podpis :

Schválil, podpis :
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Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa
stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení
Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka
a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom
a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, oboznámili sa s jej obsahom,
ktorý pokladajú za zrozumiteľný, zmluvu podpísali nie pod nátlakom, v predpísanej forme, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými osobami
zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle obdarovaného.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov obdrží po jeden
rovnopis.

V Snine, dňa:

V Snine, dňa:

.................................................
Ing. Daniela Galandová
primátor
obdarovaný

Zmena, revízia
číslo :1 24.04.2020

Účinnosť zmeny,
revízie od :01.05.2020

.................................
konateľ
darca

Správca dokumentu,
podpis :

Schválil, podpis :

