
DAROVACIAZII[LUVA
č. 1830112021

uzatvorená v zmysle 628 a nasl, zákona ě.40/1964 Zb. Oběiansky zákonník
v zneni neskorších predpisov

(ďalej len,,Zmluva")

medzi:

Nadáciou: Nadácia Pontis
Adresa: Zelinátrska2,82108 Bratislava 2
tČo: 3I7 84828
IBAN: SK24 0200 0000 0029 1108 1453
Štatutárny zástupca: Michal Kišša, Martina Kolesarová
Osoba zodpovedná za grant: . Barbora Hullová
Telefón: 0917 434 287
Register, reg. číslo: Register MNO vedeny MV SR pod é.203lNa-96l463
(strana poskytujrica grant, ďalej len "Darca")

a

Nazov organizácie: Kysucká knižnica v Čadci

Adresa organizácie: 022}|,Čadca,Ul. 17. novembra 1258

Telefon: 918597275

E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

tČo: 36145068

Štatutárny zástupca: PhDr. Janka Bírová

osoba zodpovedná za grant: Y.{:,{T_|" 
Mudríková,D'*"" mudrikova@kniznica-cadca, k

Názov projektu: Knižničná klubovňa pre tínedžerov

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
SK488 1 80000000700048 1360

(ďalej len,,Obdarovany")

s nasledovnym obsahom:

I.
Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je darovanie ťrnaněn; ch prostriedkov v hodnote 800 EUR (slovom:
osemsto eur) (d'alej len "Dar").

il.
Podmienky darovania

l, Darca bezodplatne prevádzaDar na Obdarovaného aObdarovan nadobrida Dar do svojho
vlastníctva a zár ov e t vyhl asuj e, že D ar bez vyhr ad prij íma.



5.

2. Darca prevedie na Obdarovaného Dar formou bezhotovostného prevodu na bankoq ťrčet

Obdarovaného, uveden v hlavičke tejto zmluvy, a to do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy
poslednou zo Zmluvnych strán.

3, Dar je posky,tnut_ na realizáciu verejnoprospešn; ch aktivít Obdarovaného v rámci grantového
programu ,rVy rozhodujete, my pomáhame", priěom tieto aktivity musia byť zamerané na
jeden alebo viacero verejnoprospešn; ch riěelov:
a. ochranu a podporu zdraviry'
b. podporu a rozvoj telesnej kult ry;
c. podporuvzdelávania;
d, ochranu a tvorbu životného prostredia a
e. organizovanie a sprostredkovania dobrovolhíckej ěinnosti.

4, Obdarovan; berie na Ýedomie, že ďatje možné použiť len na rihradu oprávnen; ch nákladov
ěinnosti Obdarovaného, ktoré vznikli v období od podpisu tejto Zmluvy oboma stranami do
31.10.202l,Zmluva sa uzatvára na dobu určitu na obdobie odo dňa podpisu zmluvy oboma
zmluvn; mi stranami do 31.10.2025. Počas tejto doby je Obdarovan povinn} dodržiavať
dojednania uzatvorené touto Zmluvou.

Oprávnen; mi nákladmi podl'a bodu 3 tohto ělánku sa rozumej najmá, nie však q luěne :

a. náklady na materiál a pomócky - napr. ochranné pomócky, ruška, dezinfekcia, ktoré sri
potrebné na realizáciu a zabezpeéenie aktivít Obdarovaného,

b. cestovné naklady - doprava dobrovolhíkov, ričastníkov aktivít Obdarovarréhd, preprava
materiálov,

c, otganizaéné náklady - napr. tlaě materiálov (plagáty, letáky, pozvanky priamo spojené s
aktivitami Obdarovaného), prenájom priestorov narealizácie aktivít, kancelárske potreby,
poštovné a kuriérske služby,

d. odmeny - preplatenie odbornl ch prác vykonan; ch tretími osobami (napr. odborní
lektori),

e. mzdové náklady nie vyššie ako 50 o/o sumy Daru.

Obdarovanl berie na vedomie, žeDar nie je oprávnen; použiť na:

a, nákup materiálu, pomócok, zariadení nesrivisiacich s aktivitami Obdarovaného,
b. prevádzkové náklady - náklady na energie, plyn, vodu, mobilné telefóny, dlhodobé

prenájmy (prenájom vlastn; ch priestorov), bežné cestovné náklady, reprezentaěné
náklady, leasing vozldla, odpisy auta,

c, aktivity realizované pred poskytnutím Daru, tj. pred podpísaním Darovacej zmluvy,
d, alkohol, tabakové q robky, oběerstvenie) ,
e. iné q davky, ktoré nie sri ričelne a primerane vynaložené.

'7. V prípade, ak Obdarovany využije Dar alebo jeho časť na čel, ktor je v rozpore s dobrymi
mravmi, Darca má právo od tejto zmluvy odstripiť s riěinnosťou ku dňu doruěenia oznámenia
o odstupení Obdarovanému, priěom Obdarovan je povinn} Dar vrátiť Darcovi vo forme
bezhotovostného prevodu na bankoq írěet Darcu, uveden; v hlavičke tejto zmluvy, a to do 7
dní od doruěenia oznámenia o odstripení,

8. , Obdarovan sa zavázuje predložiť Darcovi závereěnri správu o použití Daru najneskór do
15.11.2021, kde bude jasne a preukázatelhe deklarovan spósob použitia Daru v zmysle
vyššie uvedeného v bode 3,4 a 5. Závereéná správa musí byt'podaná cez konto Príjemcu na
www.Domahame.tesco.sk

9. Darca je oprávnenl vykonať kontrolu, či je Dar Obdarovan;m použit_ vsrilade stouto
zmluvou a Obdarov'any sa mu zavázuje poskytnriť pohebnir sričinnosť predložením dokladov
preukazuj rcich použitie daru.

6.



l0. Darca a spoloěnosť TESCO STORES SR, a.s. podpísali dňa 15.01.2021 Zmluvu
o spolupráci ktorej predmetom je okrem iného aj spolupráca pri príprave a vyhlasovaní 8.
edície grantového programu s názvom ,,Vy rozhodujete, my pomáhame" (ďalej len ,,Zmlvva
o spolupráci"). Obsahom Zmluvy o spolupráci bol okrem iného aj závázok Darcu riadiť sa
Protikorupěnymi zásadami spoloěnosti TESCO STORES SR, a.s., ktoré tvoria prílohu ě. l
tejto Zmluvy, V zmysle t_ chto zásad spoločnosť TESCO STORES S\ a.s. v rámci svojej
obchodnej činnosti uplatňuje nulovri toleranciu k riplatkárstvu a korupcii a zaviedla cel; rad
protikorupěn; ch opatrení, kto4 ch dodržiavanie vyžaduje od svojich zamestnancov a
obchodn ch partnerov, preto sa aj Obdarovan tymto zavázlje, že sa bude riadiť
Protikorupěn; mi zásadami spoloěnosti TESCO STORES SR, a.s. (príloha č. 1) a zabezpeěí
ich dodržiavanie.

1 1. Obdarovan} vyhlasuje a podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že uplatňuje vo q kone svojej
práce a aktivít nulov toleranciu k riplatkárstvu akorupcii, že neporuší právne predpisy
dkajírce sa boja proti korupcii a riplatkárstvu platn;.ích v rámci právneho poriadku
a ustanovenia tejto Zm|uvy.

12. Obdarovan ďalej vyhlasuje a podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že bo| obozrámen so
zákazom poskYovania riplatkov a potvrdzuje, že poskytovanie daru nie je podmienené
získaním v hody pre spoločnosť TESCO STORES S\ a.s.. Dary pre charitatívne otganizácie
spojené s verejnymi predstavitel'mi spoloěnosti TESCO STORES SR, a.s. a ich rodinami
(ďalej len ,,verejní predstavitelia") nes so sebou v znamné riziko toho, že budri povžované
za riplatok, a preto sa nesmťt poskytovať verejn; m predstavitelbm, Obdarovan; pďvrdzuje, že
nie je spojen; s verejn; mi predstavitel'mi.

ilI.
osobitné a záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvn; ch strán, ak táto zmhxa neustanovuje inak, sa riadia príslušnymi
ustanoveniami oběianskeho zákonníka,

2, Táto Zmluva nadobrida platrrosť a ťrěinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn; mi stranami.

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, zktorychkažd má platnosť originálu. Každá zo
Zmluvn; ch strán obdrží po jednom rovnopise,

4. Akékol'vek zmeny alalebo doplnenia tejto Zmluvy sa móžu vykonať iba na.základe dohody
obidvoch Zmluvnych strán, a to vo forme písomn; ch a oěíslovan; ch dodatkov k Zmluve
podpísan ch oprávnen; mi zástupcami oboch zmluvn$,ch strán, ak ďalej nie je uvedené inak.

5. Zmluvné strany vyhlasuj , že si zmluvu preěítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili, priěom všetky ustanovenia zmluvy sri im zrozumitelhé a dostatočne urěit m
spósobom vyjadrujri slobodn a vážnu vól'u zmluvn; ch strán, ktorá nebola prejavená ani v
tiesni ani za nápadne neq hodnl ch podmienok, čo zmluvné strany nižšie potvrdzujri svojimi
podpismi.

v Bratislave, dňa i.?...1 .0.-1 .tfrU.

ZaDarcu:

V Cadci, dňa 12.03.2021

za obdarovaného:

l
f
ť
i
,

Nadácia PontiJ štatutárny zástupca



/
Príloha č. 1

Protikorupěné zásady

Dňa l. jtila}Dll nadobudol ričinnosť britsk] zákon o platkárstve z roku 20l0. Podťa tohto zákona sa
spoločnosť, ktorá nezabráni aktu platkárstva spáchaného vo svojom mene, doprišťa trestného činu.
Vzhl'adom na to, že spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., je prevádzkovaná subjektom Tesco PLC,
musí dodržovať ustanovenia už uvedeného zákona. Dňa 1, jnla 2016 ďalej nadobudol ťrěinnosť
slovensk; zékon ě, 9112016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnic ch osób. Tak ako v Spojenom
král'ovstve, aj v Slovenskej republike predstavuje ponuka, poskytnutie alebo prijatie riplatku trestn;
ěin a príslušná spoloěnosť móže byť za urči! ch okolností obvinená zprotiprávneho konania.

Spoločnosť TESCO STORES SK a.s., v rámci svojej obchodnej ěinnosti vždy uplatňovala prístup
nulovej tolerancie k platkárstvu a korupcii a vyžaduje, aby jej zamestnanci a zmluvní dodávatelia
konali v srilade s platn; mi protikorupěn; mi zákonmi. Existencia vyššie uveden ch zákonov kladie
zv_ šené nároky na to, aby sme dóslednejšie propagovali naše hodnoty avylžívali všetky možné
prostriedky na zabránenie korupcii v riámci našich obchodn; ch vďahov.

Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., preto zaviedla cell rad protikorupčn}ch opatrení a od svojich
zamestnancov a obchodn; ch partnerov vyžaduje ich dodržovanie. Zároveň zdórazňuj e, že jej záujmom
je spolupracovať len s partnermi, ktorí zastávajri podobné hodnoty.

Jedn; m zo zaveden ch opatrení je protikorupčná doložka, ktorri uvádzame vo všetk; ch našich
zmluvách. Okrem toho vykonávame dókladn previerku (due diligence) azabezpečujeme tak, aby naši
obchodní partneri dodržovali príslušné štandardy obchodnej etilcy a aby naša spolupráca s nimi
neohrozovala našu povesť. Zamestnancov a obchodn; ch partnerov taktiež aktívne vyz vame, aby
upozorňovali na akékol'vek problémy alebo oznamovali akékol'vek podozrenia na nedodržovanie
predpisov. Podnety možno hlásiť anonymne, pričom voěi osobám, ktoré v dobrej viere vykonajťr
opodstatnené oznámenie, netolerujeme žiadnu formu odvetn; ch opatrení. Okrem už uvedeného sme
navyše zaviedli ,,zákaz darov", ěo znamená, že naši zamestnanci nesmri vo vďahu k obchodn; m
partnerom, éi lž z verejného, alebo s kromného sektora, ponirkať ani prijímať žiadne dary, odmeny,
formy zábavy ani ěokol'vek cenné. Všetci naši zamestnanci sri povinní dodržovať niekol'ko intern; ch
predpisov, ktoďch cielbm je zabtániť korupcii, napríklad Protikorupěné pravidlá (Anti-Bribery
Policy) a Pravidlá pre dary a pohostenie (Gift & Entertainment Policy). Okrem toho sri všetci
zamestnanci viazaní Etic\ m kódexom (Code of Business Conduct). Viac informácii o našich
obchodn; ch hodnotách, našom prístupe nulovej tolerancie k írplatkárstvu a korupcii
a o protikorupčn; ch opatreniach všeobecne nájdete na adrese https://corporate.tesco.sk/o-nás/ako-
podnikáme/. i

S ciel'om riěinne propagovať naše hodnoty vo všet ch našich obchodn; ch vďahoch požadujeme, aby
naši obchodní partneri dodržovali nasledujrice kl'uěové zásady:

Neposlgrtujte ani neponrikajte žiadne plnenie s cielbm propagovať vlastnír agendu alebo
získať srihlas, podporu či povolenie, pokial'má príjemca administratívnu alebo in právnu
zodpovednosť alebo zastáva pozíciu s možnosťou dan; proces ovplyvniť. Neposkytujte platby
osobám, ktoré zabezpeěujri administratívny proces, s cielbm ul'ahěiť a uq chliť realizáciu
tohto procesu.
Neposkytujte ani neponrikajte platby zástupcomo zákazníkom, zmluvn m dodávateťom,
dodávatelbm ani in; m tretím stranám (alebo ich zamestnancom) s cieťom presveděiť
príjemcu, aby uzavre| zmluvu alebo prijal in závázok, príp. neposkytujte ani neponrikajte ich
uzavretie za u. hodnejších podmienok, než aké sri inak ponrikané.
Neprijímajte plátby od tretích strán, pokiať je ich riěelom podpora prijatia zmluvy alebo iného
závázku vašej spoločnosti alebo ich uzavretie za rn hodnejších podmienok, než aké by inak
boli prijaté.



o Akékol'vek korupěné alebo úplatkárske konanie je prísne zakázané.
o Vašou povinnosťou je u vašich dodávatelbv, zástupcov, zmluvných dodávatelbv a ďalších

obchodných partnerov vykonať dókladnú previerku (due diligence) azabezpeěiť tak riadne
riadenie potenciálnych rizík vyplývajúcich z danej spolupráce.

o Neposkytujte žiadne nevhodné dary alebo pozornosti verejným činitelbm ani iným tretím
shanám.

o Neprijímajte ani neposkytujte dary, pokiať je ich poslgrtnutie alebo prijatie spojené s urěitými
podmienkami alebo pokiať sa očakáv4 že daný dar darcovi zabežpeěí získanie urěitej výhody
(napríklad získanie zákazky alebo oprávnenia) alebo ovplyvní akékol\ek obchodné
roáodnutie. ,

o Nedávajte opťávnenie tretím stranám ani im vedome nepomárhajte ku konaniu, ktoré je podl'a
už uvedenýcť zásad zakázané.

Pokiať sa dozviete o akomkol'yek potenciálnom alebo skutočnom porušení Protikorupěných zásad
a/alebo príslušných právnych predpisov proti korupcii a úplatkárstvu, onÉtmte, prosím, podnet na
linke ochrany dodávateťov na adrese https://wrs.expolink.co.ulďtescosuppliers alebo telefonicky:

pre Česk republiku: 800 I42 428
pre Slovensko: 0800 00446l
pre Maďarsko: 06800 14863
pre Poťsko: 00800 4421245 alebo 00800 44l 2392

Móžete sa taktiež obrátiť na našu miestnu linku ochrany:

pre Českri republiku: 800 II4 477; alebo
l inka_o chrany@te sc o - euroEl . c or,n

pre Slovensko: 0800 188404; alebo
eti ck?l inka@tesc o-eu rope . com
pre Maďarsko: 0680 33 00 22; alebo
h u_securiB@hu .tesco-e urope . qom
pre Pol'sko: 0800 255 290; alebo
b e zp i e cznaLiniate s co @te sco . p 1


