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Tento dokument alebo jeho časť nesmie byť sprístupnená inej osobe v akejkoľvek forme mimo rozdeľovník  

bez predchádzajúceho písomného súhlasu  vedenia CSS Zátišie . 

 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 

Spracoval, overil správnosť: Pavel Cenkner     ekonóm 02. 01. 2020     

Schválil platnosť a účinnosť: PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. riaditeľ 02. 01. 2020   

 



 

 

Smernica upravujúca  
prijímanie finančných a vecných darov  

na podporu činnosti zariadenia 
 

 

Strana 2 z 11 
Rozdeľovník: A 

Vydanie: 0.1 

    

 

 

 
PD - 56 

 

© Centrum sociálnych služieb Zátišie, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01  Snina, www.csszatisie.sk 

Údaje o zmenách: 
Článok Dátum Vykonal – meno Popis vykonaných hlavných zmien oproti predchádzajúcemu vydaniu 

  02.01.2020   Cenkner  Nový dokument 
    

    

 
Záznamy o oboznámení zamestnancov s obsahom výtlačku tohto dokumentu1: 

Oboznámený – meno 
Dátum 

oboznámenia Podpis Oboznámený – meno 
Dátum 

oboznámenia Podpis 

Mária Sovičová      
Mgr. Agáta Kováčová      
PhDr. Lucia Petrovková      
      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
1
 Vedúci zamestnanec oboznámi s obsahom dokumentu podriadených zamestnancov. Oboznámenie osôb je realizované buď 

samoštúdiom alebo formou inštruktáže. 
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1. Účel smernice 

 Centrum sociálnych služieb Zátišie je verejným poskytovateľom sociálnych služieb. 

Hospodári podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti 

v súlade so zákonom NR SR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary. 

Tento dokument popisuje zásady pre prijímanie darov v Centre sociálnych služieb 

Zátišie, Ul. Čsl. armády 1594/5 Snina (ďalej len „CSS Zátišie") a to v zmysle príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka. Zároveň upravuje postup podľa kritéria 4.4. podmienok 

kvality, prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách"). 

Účelom smernice je zabezpečenie transparentnosti pri procese prijímania, prehľadu               

o poskytnutých daroch ako aj účelnosti použitia darovaných prostriedkov. 

 

2. Pojmy 

Darca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje CSS Zátišie finančné prostriedky     

v zmysle §71 ods. 1 písm. e) Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo poskytuje 

vecný dar na základe písomnej darovacej zmluvy.    

Klient je prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách.  

Zamestnanec je fyzická osoba v pracovnom pomere s CSS Zátišie.   

 

3. Základné princípy pri darovaní 

Dar je výslovne dobrovoľná záležitosť. Poskytnutie, či neposkytnutie daru 

prijímateľom alebo v jeho mene alebo jeho príbuzným či známym, neovplyvňuje vzťah 

zamestnancov CSS Zátišie ku prijímateľovi a nezakladá nárok prijímateľa na zvýhodňovanie pri 
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poskytovaní sociálnych služieb. 

Poskytnutím daru nemožno podmieniť prijatie prijímateľa do CSS Zátišie, čiže 

poskytovanie sociálnej služby. 

Zakázané je: prijať dar od fyzickej osoby, v  mene fyzickej osoby alebo od príbuzného 

či známeho fyzickej osoby pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo v 

deň jej uzatvorenia. 

Žiadny zamestnanec nesmie žiadať od prijímateľov alebo ich príbuzných žiadny 

sponzorský dar za starostlivosť, ktorá je v pracovnej náplni zamestnanca alebo za služby, 

ktoré je CSS Zátišie povinné poskytovať prijímateľom na základe uzatvorenej zmluvy o 

poskytovaní sociálnej služby.  

Prijaté dary slúžia k zvýšeniu kvality života prijímateľov alebo k zabezpečeniu 

neformálnych podujatí, na ktorých sa prijímatelia zúčastňujú. 

Darovaním vzniká právny vzťah medzi darcom a CSS Zátišie ako obdarovaným a to na 

základe darovacej zmluvy, s výnimkou darov vyrobených prijímateľmi.  

Nie je prípustné, aby u  prijímateľov, ktorým je za opatrovníka ustanovené CSS 

Zátišie na základe rozhodnutia súdu, podalo CSS návrh na príslušný okresný súd na použitie 

finančných prostriedkov prijímateľa za účelom sponzorského daru pre CSS Zátišie. 

 

4. Postup pri darovaní a evidencia 

Sponzorské dary pre CSS Zátišie sa poskytujú na základe darovacích zmlúv, ktoré je 

za CSS Zátišie oprávnený uzatvárať riaditeľ zariadenia. Darovacia zmluva je písomná. 

Rokovanie o poskytnutí sponzorských darov vedie riaditeľ. Rokovanie spočíva         v 

oboznámení potenciálneho darcu s možnosťou darovania finančného alebo vecného daru     

a oboznámení ho s účelom, na aký by bol dar použitý, ak účel sám neuvedie. Pri tomto 

rokovaní musí byť potenciálny darca oboznámený s ustanoveniami bodu 3 tejto smernice.  

V prípade, že sú zamestnanci kontaktovaní potenciálnym darcom, sú povinní túto 

skutočnosť oznámiť riaditeľovi a potenciálneho darcu odkázať na riaditeľa.  
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Riaditeľ, prípadne ním poverený zamestnanec, spíše s darcom darovaciu zmluvu           

v dvoch origináloch. Jedno vyhotovenie darovacej zmluvy bude  určené pre darcu a jedno 

pre CSS Zátišie.  

Identifikačné údaje darcu sa uvedú podľa predtlače, v závislosti od toho, či ide          

o fyzickú alebo právnickú osobu. V prípade, že riaditeľ nie je prítomný a darca prejaví vôľu 

poskytnúť dar, kompetencie riaditeľa preberá ním poverený zástupca.  

Ak darca neuvedie účel, na ktorý sa dar poskytuje, uvedie sa ako účel do darovacej 

zmluvy: „na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení 

sociálnych služieb".  

V situácii, keď si darca praje zostať v anonymite, riaditeľ alebo iná kompetentná 

osoba jeho prianie rešpektujú a namiesto identifikačných údajov na darovacej zmluve sa 

uvedie: „darca si praje zostať v anonymite".  

CSS Zátišie akceptuje aj iné typy darovacích zmlúv, ktoré predložia priamo darcovia, 

za predpokladu, že obsahovo korešpondujú s obvyklým obsahom darovacej zmluvy CSS Zátišie.  

Oprávnenie na preberanie daru má riaditeľ, prípadne ním poverený zamestnanec 

CSS. V záujme zachovania transparentnosti a legitímnosti procesu odovzdania daru 

preferuje CSS Zátišie možnosť prijatia finančného daru formou bezhotovostnou a to na účet 

CSS Zátišie. V prípade, že bezhotovostná forma darcovi nevyhovuje, je možné darované 

financie prevziať aj v hotovosti do pokladne za prítomnosti ďalšieho pracovníka. Takáto 

hotovosť sa následne vloží na účet CSS Zátišie.  

Dokladom o prevzatí peňažného daru obdarovaným je pokladničný doklad, ktorého 

kópiu obdrží darca.  

Pokiaľ je prijatý vecný dar trvalej hodnoty, určený pre CSS Zátišie, je zaevidovaný         

v súlade s vnútornými predpismi o účtovaní a evidencii majetku.  

Darovať je možné aj formou uhradenia faktúry za tovary, práce alebo služby, dodané  

CSS Zátišie alebo zrealizované pre CSS Zátišie. V takýchto prípadoch sa k evidencii 
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darovacej zmluvy priloží aj fotokópia príslušného dokladu (napr. faktúry).  

Pri vecnom dare si darca určí cenu na darovacej zmluve. V prípade, že tak neurobí, 

alebo je cena stanovená nereálne, riaditeľ vytvorí a zvolá oceňovaciu komisiu, ktorá cenu 

stanoví. Po stanovení ceny vecného daru oceňovacou komisiou sa vecný dar zaeviduje do 

príslušnej evidencie majetku, do skladu alebo do spotreby.  

Rokovanie o poskytnutí daru a jeho prijímanie, ktoré sa zrealizuje spôsobmi 

popísanými v tejto smernici, sa nepovažuje za porušenie zákazu uvedeného v § 8 ods. 2, 

písm. c) zákona č. 552/2003 Z. z.  

Pri evidencii a účtovaní darov sa postupuje podľa všeobecne záväzných účtovných 

predpisov. Darovacie zmluvy sú uložené a evidované na úseku ekonomiky a zverejňované 

na webovom sídle CSS Zátišie.  

 

5. Zmena vlastníctva pri darovaní 

Darca nemôže venovať vec, ku ktorej nemá vlastnícke právo. Pri darovaní dochádza    

k zmene vlastníka. Vec prechádza z vlastníctva darcu do vlastníctva CSS Zátišie uzatvorením 

darovacej zmluvy, podpísanej oboma zmluvnými stranami.  

Darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami            

a účinnosť deň po jej zverejnení na webovom sídle CSS Zátišie.  

Pri nehnuteľnostiach nadobúda CSS Zátišie vlastníctvo k darovanej nehnuteľnosti 

vkladom do katastra nehnuteľností.  Ak má dar vady, na ktoré nebol CSS Zátišie upozornený, 

môže byť dar vrátený najneskôr do troch rokov od ich zistenia.  

 

6. Používanie darov a informovanie 

Sponzorské dary sa môžu využívať len podľa želania darcu na účel, ktorý je uvedený 

v darovacej zmluve. Predmetom daru môže byť hnuteľná, nehnuteľná vec alebo iné 

majetkové hodnoty. 
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Ak účel daru určí CSS Zátišie, súhlas na použitie finančných prostriedkov                     

zo sponzorského účtu alebo vecných darov dáva riaditeľ. Požiadavky na čerpanie 

finančných prostriedkov predkladajú riaditeľovi vedúci zamestnanci. 

Verejnosť je o prijatých daroch informovaná prostredníctvom internetovej stránky 

CSS Zátišie, v sekcii zverejňovaných dokumentov.  

Darca je o použití daru osobitne informovaný, len ak je takáto povinnosť súčasťou 

textu darovacej zmluvy. 

  

7. Rozsah platnosti a zodpovednosť 

Táto smernica platí pre všetkých zamestnancov zariadenia. Za jej spracovanie 

zodpovedá ekonóm zariadenia. Za oboznámenie zamestnancov zariadenia so smernicou sú 

zodpovední príslušní vedúci úsekov. Každý zamestnanec, ktorý zistí v tejto smernici chybu, je 

povinný informovať o zistenej chybe zamestnanca zodpovedného za pripomienkovanie. 

 

     8. Záverečné ustanovenia 

 

     Táto smernica nadobúda účinnosť dňa   02. 01. 2020 

 

 

  

 

                                PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. 

                             riaditeľ 
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„vzor“ 

DAROVACIA  ZMLUVA 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 628   

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

DARCA:               

a 
 

OBDAROVANÝ: Centrum sociálnych služieb Zátišie 

Sídlo:   Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina 

IČO:   00695432  

DIČ:   2020763976 

IČ DPH:   ––– 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:                             SK59 8180 0000 0070 0051 1814 

Zastúpenie:  PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. – riaditeľ CSS Zátišie 
   

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
(1) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie účelového finančného daru špecifikovaného          

v odseku (2) tohto Článku I. zo strany Darcu v prospech Obdarovaného. 
(2) Darom sa v zmysle tejto zmluvy rozumie finančný príspevok v  celkovej hodnote ...   

EUR slovom: ... eur (ďalej len “dar”) pripísaný na darovací účet obdarovaného, 
uvedený vyššie. 

(3) Darca touto zmluvou bezodplatne prenecháva dar Obdarovanému a Obdarovaný dar          
od Darcu v celosti prijíma. 

 
Článok II 

Účel darovania 
 

(1) Darca prenecháva obdarovanému  finančný dar na ... (účel). 
(2) Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použije výhradne a iba na účel darovania 

vymedzený   v odseku (1) tohto Článku II. 
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Článok III 
Ostatné dojednania 

 
(1) Darca vyhlasuje že dar je podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia plne použiteľný 

na účel vymedzený v Článku II. ods. (2) tejto zmluvy. 
(2) Ak Obdarovaný použije dar na iný účel než je uvedený v Článku II. ods. (2) tejto zmluvy 

je Darca oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Darcu od zmluvy je 
Obdarovaný povinný dar Darcovi bezodkladne vrátiť, a ak to nebude možné z dôvodu 
spotrebovania daru je povinný uhradiť na požiadanie Darcovi hodnotu daru   v 
peniazoch. 

(3) Obdarovaný súhlasí so zverejnením údajov o predmete zmluvy vrátane hodnoty daru, 
účelu darovania a údajov o ňom samotnom.  

 
Článok IV 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť v  nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle zariadenia 
www.csszatisie.sk 

(2) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu. 

(3) Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich 
odsúhlasení a podpísaní oboma zmluvnými stranami. 

(4) Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, konkrétne 
Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). 

(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom 
obmedzená, a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a ani v omyle a na znak toho ju po prečítaní podpisujú. 

(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom. 
 
 
V Snine dňa  ..................................... 
 
 
 
............................................................                            .........................................................     
                                                                                                   PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. 

                                           riaditeľ CSS Zátišie 
     

                                     Darca                                                                                                               Obdarovaný 
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„vzor“ 

DAROVACIA  ZMLUVA 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 628   

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
 

DARCA:               

a 
 

OBDAROVANÝ: Centrum sociálnych služieb Zátišie 

Sídlo:   Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina 

IČO:   00695432  

DIČ:   2020763976 

IČ DPH:   ––– 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0051 1814 

Zastúpenie:  PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. – riaditeľ CSS Zátišie 
   

 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
(1) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie účelového vecného daru špecifikovaného          

v odseku (2) tohto Článku I. zo strany Darcu v prospech Obdarovaného. 
(2) Darom sa v zmysle tejto zmluvy rozumie vecný dar v  celkovej hodnote ...   EUR 

slovom: ... eur (ďalej len “dar”).  
          Popis vecného daru: (dar sa rozpíše položkovite aj v cenách). 
(3) Darca touto zmluvou bezodplatne prenecháva dar Obdarovanému a Obdarovaný dar          

od Darcu v celosti prijíma. 
 

Článok II 
Účel darovania 

 
(3) Darca prenecháva obdarovanému  vecný dar na ... (účel). 
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(4) Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použije výhradne a iba na účel darovania 
vymedzený   v odseku (1) tohto Článku II. 

 
Článok III 

Ostatné dojednania 
 

(1) Darca vyhlasuje že dar je podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia plne použiteľný 
na účel vymedzený v Článku II. ods. (2) tejto zmluvy. 

(4) Ak Obdarovaný použije dar na iný účel než je uvedený v Článku II. ods. (2) tejto zmluvy 
je Darca oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Darcu od zmluvy je 
Obdarovaný povinný dar Darcovi bezodkladne vrátiť, a ak to nebude možné z dôvodu 
spotrebovania daru je povinný uhradiť na požiadanie Darcovi hodnotu daru   v 
peniazoch. 

(5) Obdarovaný súhlasí so zverejnením údajov o predmete zmluvy vrátane hodnoty daru, 
účelu darovania a údajov o ňom samotnom.  

 
 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť v  nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle zariadenia 
www.csszatisie.sk 

(2) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu. 

(3) Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich 
odsúhlasení a podpísaní oboma zmluvnými stranami. 

(4) Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, konkrétne 
Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). 

(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom 
obmedzená, a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a ani v omyle a na znak toho ju po prečítaní podpisujú. 

(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom. 
 
V Snine dňa  ..................................... 
 
............................................................                            .........................................................     
                                                                                                   PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. 

                                        riaditeľ CSS Zátišie  
    

                                     Darca                                                                                                          Obdarovaný 


