
Článok II.
........  Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného darú v hodnote 1 000,- € 
(slovom: tisíc eur) darcom obdarovanému.

2. Finančný dar podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je určený výlučne ako príspevok 
na podujatie Cesta rozprávkovým lesom, ktorá sa uskutoční 26. júna 2021 v Obci 
Stožok.

3. Obdarovaný sa zaväzuje finančný dar podľa bodu 1. tohto článku použiť v súlade 
s ustanovením bod 2. tohto článku.

4. Darca sa zaväzuje poskytnúť finančný dar bankovým prevodom na účet 
obdarovaného uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to do 45 dní odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy.

5. Obdarovaný vyhlasuje, že finančný dar uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy 
prijíma.

6. Obdarovaný sa zaväzuje, že v prípade písomnej výzvy darcu bezodkladne 
preukáže finančné vyúčtovanie poskytnutého finančného daru.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží darca a jeden 
obdarovaný.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoverňami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, ako aj ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany sa budú usilovať o zmierlivé riešenie všetkých sporov spojených 
s touto zmluvou. V prípade, ak nedôjde k urovnaniu sporov zmierom, zmluvné 
strany sa dohodli, že spor bude rozhodovať vecne a miestne príslušný súd 
Slovenskej republiky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z. 
z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

5. Podpisom tejto zmluvy obdarovaný potvrdzuje, že sa oboznámil s Etickým 
kódexom pre obchodných partnerov Skupiny MOL dostupnom na www.slovnaft.sk 
alebo www.molgroup.info, porozumel mu a prejavuje svoju vôľu ho dodržiavať a 
byť viazaný jeho ustanoveniami a pravidlami a zároveň obdarovaný vyhlasuje, že 
počas plnenia tejto zmluvy sa nebude odvolávať na nedostatok znalostí alebo 
nesprávne porozumenie týchto požiadaviek.

Obdarovaný sa zaväzuje bezodkladne informovať SLOVNAFT, a.s. o porušení 
Etického kódexu a kódexu obchodného správania Skupiny MOL a prijať nápravné 
opatrenia.

Obdarovaný berie na vedomie, že v prípade, že pravidlá Etického kódexu pre 
obchodných partnerov Skupiny MOL sú trvalo alebo podstatne porušované vo sfére 
vplyvu obdarovaného (t.j. vlastným správaním obdarovaného alebo jeho 
dodávateľmi alebo subdodávateľmi, sprostredkovateľmi, zástupcami alebo 
agentami), SLOVNAFT, a.s. si vyhradzuje právo prijať nápravné opatrenia, vrátane
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