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.,om"ťulŽ
č. 2242112021

uzatvorená v zmysle 628 a nasl. zákona é, 4011964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov

(ďalej len,,Zmluva")

medzi:

Nadáciou: Nadácia Pontis
Nadačny fond: Nadačn;i, fond Tesco
Adresa: Zelinárska2,8zl 08 Bratislava 2
IČo: 317 848 28
IBAN: SK24 0200 0000 0029 1108 1453
Štatut,árny zástupca: Michal Kišša
Zástupca na základe PM: Barbora Hullová
Telefón; 0917 434 287
Register, reg. ěíslo: Register nadácií veden; MV SR, reg. č, 203Na-96l463
(strana poskytujrica grant, ďalej len "Darca")

L

Názov organizácie Kysucká knižnica v Čadci

Adresa organizácie: O220t,Čadca,Ul, 17. novembra 1258

Telefón: 0918597277

E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

tČo: 36145068

Štatutárny zástupca: PhDr. Janka Bírová, riaditelka

Osoba zodpovedná za grant: Mgr. Janka Mudríková mudrikova@kniznica-cadca.sk

Názov projektu: Knižničná klubovňa pre tínedžerov

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(d'alej len,,Obdarovany")

s nasledovnym obsahom:

L
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je darovanie finančnych prostriedkov v hodnote600 EUR (slovom:
šesťsto eur) na projekt Knižničná klubovňa pre tínedžerov (ďalej len "Dar").

il.
Podmienky darovania

l. Darca bezodplatne preu.ádza Dar na Obdarovaného a Obdarovanl nadobrida Dar do svojho
vlastníctva azároveň vylrlasuje, že Dar bez vyhrad prijíma,



2.

aJ.

6

7.

Darca prevedie na Obdarovaného Dar formou
Obdarovaného, uvederry v lrlavičke tejto zmluvy,
poslednou zo Zmluvnych strán.

bezlrotovostného prevodu na bankov ričet
a to do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy

4,

Dar je poskytnut} bezričelovo v rámci grantového programu ,rVy rozhodujete, my pomáhame",
avšak Obdarovan berie na vedomie, že ho je možné použiť len na rihradu oprávnen ch nákladov
ěinnosti Obdarovaného, ktoré vznikli v období od podpisu tejto Zmluvy oboma stranami do
3l.1.2022,Zmhwa sa uzaťlára na dobu určitri na obdobie odo dňa podpisu zmluvy oboma
zmluvn; mi stranami do 31.1.2026. Počas tejto doby je Obdarovan; povinny dodržiavať
dojednania uzatvorené touto Zmluvolt.

Oprávnen; mi nákladmi podl'a bodu 3 tohto článku sa rozumejri najmá, nie však vylučne :

a) náklady na materiál a pomócky, ktoré sri potrebné na rca|izáciu a zabezpečenie aktivít
obdarovaného,
b) cestovné náklady - doprava dobrovolhíkov, ěastníkov aktivít Obdarovaného, preprava
materiálov,
c) organizačné náklady - napr. tlač materiálov (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s
aktivitami projektu), prenájom priestorov na realizácie projektu, kancelárske potreby, poštovné a
kuriérske služby,
d) odmeny - preplatenie odborn; 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 oprávnenl použiť na: l
a) nákup materiálu, pomócok, zariadeni nesťrvisiacich s aktivitami Obdarovaného,
b) prevádzkové náklady - náklady na energie, plyn, vodu, mobilné telefóny, dlhodobé prenájmy
(prenájom vlastnych priestorov), beáré cestovné náklady, reprezentačné náklady, leasing vozidla,
odpisy auta, bežné cestovné vydavky,
c) aktivity realizované pred poskytnutím Daru, tj. pred podpísaním Darovacej zmluvy,
d) alkohol, tabakové q robky, občerstvenie,
e) iné q davky, ktoré nie sri ričelne a primerane vynaložené.

V prípade, ak Obdarovany využije Dar alebo jeho čast' na čel, ktor je v rozpore s dobn_ mi
mravmi, Darca má právo od tejto znluvy odstripiť s ričinnosťou ku dňu doruěenia oznámenia
o odstťrpení Obdarovanému, pričom Obdarovany je povinn; Dar vráttiť Darcovi vo forme
bezhotovostného prevodu na bankovy ťtěet Darcu, uveden v hlaviěke tejto zmluvy, a to do 7 dní
od doruěenia oznámenia o odstťrpení.

5.

Obdarovany sa zavázuje predložit' Darcovi záverečnúr
28.2.2022, kde bude jasne a preLlkázatel'ne deklarovany
uvedeného v bode 3, 4 a 5. Závereóná správa musí
ww}v. po m Ah ame.tescO.s k

správu o použití Daru 
, 
najneskór do

spósob použitia Daru v zmysle vyššie
byt' podaná Qez konto Príjemcu na

8. Darca je oprávnen; vykonať kontrolu, či je Dar Obdarovanym použi! v sírlade s touto zmluvou
a Obdarovan; sa mu zavázuje poskytnriť potrebnri sričinnosť predložením dokladov preukazujricich
použitie daru.

nI.
osobitné a záverečné ustanovenia

l. Zmluvné strany vyhlasuj, že spracrivajri osobné ridaje v zmysle č1.6 ods, l Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady 20161679 o ochrane fuzick; ch osób pri sprac vaní osobn; ch
ťrdajov a o volhom pohybe ta\ chto ridajov (ďalej ,,Nariadenie"). Obe zmluvné strany
vyhlasujri, že pred jej. uzavretím bolo vykonané pouěenie o sprac vaní osobn ch ťrdajov a
splnená informačná povinnosť podl'a čl. l3 a čl. 14 Nariadenia. Zásady sprac vania.osobn}ch
ridajov nadácie sri zverejnené na www.nadaciarrontis.slďochrana-osobnvch-udaiov/.
Sprac rvanie osobn; ch ridajov obdarovan; ch sa riadi okrem t_ chto zásad aj pravidlami siťaže



aJ.

4.

zvereJnenyml
na
7oADcia Pravidl7" C3 7oAl.ndf

2. Práva a povinnosti zmluvrr; ch strán, ak táto zmhxa neustanovuje inak, sa riadia príslušn; mi
ustanoveniami občianskeho zákonníka.

Táto Zmluva nadobrida platnosť a ričinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn; mi stranami.

zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktoryich kažďy má platnosť originálu, I(:aždá zo
Zmluvn; ch strán obdrží po jednom rovnopise,

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

Obdarovan; sa zavázuje, že neporuší právne predpisy dkajrice sa boja proti korupcii
a riplatkárstvu platn ch v rámci právneho poriadku, ktorl m sa riadia Zmluvné strany
a ustanovenia tejto zmluvy, Obdarovanl sa ďalej zavázuje riadiť Protikorupčnl mi zásadami,
ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je jej neoddelitelhou sričasťou azabezpeěiť ích
dodržiavanie.

Zmluvné strany vyhlasujri, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sri im zroztlmitel'né a dostatočne -urči| m
spósobom vyjadruj slobodnúr a vážnu vól'u zmluvnych strán, ktorá nebola prejavená ani v
tiesni ani zanápadne nev;fhodnych podmienok, čo zmluvné strany nižšie potvrdzujri svojimi
podpismi.

5

6.

7.

v Bratislave, dňa ! 7' .99: IY||.

ZaDarcu:

V Čadci, dňa 09.09 .2021

za obdarovaného:

--,--
!,

Nadácia pontis
\ .z. Barbora Hullová

Kysucká knižnica v Cadci
štatutárny zástupca

PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka
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Príloha č. 1
Protikorupčné zásady

Dňa 1, jtia20l1 nadobudolričinnosť britsk] zákon o riplatkárstve z roku 2010. Podťa tohto zákona sa
spoloěnosť, ktorá nezabráni aktu riplatkárstva spáchaného vo svojom mene, doprišťa trestného ěinu.
Vzhťadom nato,že spoločnosť Tesco Stores SR, a,s., je prevádzkovaná subjektom Tesco PLC, musí
dodržovať ustanovenia už uvedeného zákona, Dňa l, j ,la 2016 ďalej nadobudol riěinnosť slovensk}
zákon é. 9112016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnic ch osób, Tak ako v Spojenom kráťovstve, aj
v Slovenskej republike predstavuje ponuka, poskytnutie alebo prijatie riplatku trestn čin a príslušná
spoločnosť móže byť zaurěitych okolností obvinená z protiprávneho konania.

Spoloěnosť Tesco Stores SR, a.s., v rámci svojej obchodnej činnosti vždy uplatňovala prístup nulovej
tolerancie k riplatkárstvu 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 nyšené
nároky na to, aby sme dóslednejšie própagovali naše hodnoty avyuživali všetky možné prostriedky na
zabránenie korupcii v rámci našich obchodn ch vďahov.

Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s,, preto zaviedla cel; rad protikorupěn; ch opatrení a od svojich
zamestnancov a obchodn ch partnerov vyžaduje ich dodržovanie. Zároveň zdórazň e, že jej záujmom
je spolupracovať len s partnermi, ktorí zastávajri podobné hodnoty.

Jedn; m zo zavedenych opatrení je protikorupčná doložka, ktorri uvádzame vo všetk; ch našich
zmluvách. Okrem toho vykonávame dókladnri previerku (due diligence) azabezpeěujeme tak, aby naši
obchodní partneri dodržovali príslušné štandardy obchodnej etiky a aby naša spolupráca s nimi
neohrozovala našu povesť. Zamestnancov a obchodn; ch partnerov taktiež aktívne vyzyvame, aby
upozorňovali na akékol'vek problémy alebo oznamovali akékol'vek podozrenia na nedodržovanie
predpisov. Podnety možno hlásiť anonymne, pričom voči osobám, ktoré v dobrej viere vykonajir
opodstatnené oznámenie, netolerujeme žiadnu formu odvetn ch opatrení. Okrem už uvedeného sme
navyše zaviedli ,,zákaz darov", éo znamená, že naši zamestnanci nesm vo vďahu k obchodn; m
partnerom, ěiuž z verejného, alebo sťrkromného sektora, ponrikať ani prijímať žiadne dary, odmeny,
formy zábavy ani čokolŤek cenné. Všetci naši zamestnanci sri povinní dodržovať niekolko intern; ch
predpisov, ktor ch ciel'om je zabrániť korupcii, napríklad Protikorupěné pravidlá (Anti-Bribery
Policy) a Pravidlá pre dary a pohostenie (Gift & Enteftainment Policy). Okrem toho sri všetci
zamestnanci viazani Etick; m kódexom (Code of Business Conduct). Viac informácií o našich
obchodnych hodnotách, našom prístupe nulovej tolerancie k riplatkárstvu a korupcii a o
protikorupěnych opatreniach všeobecne nájdete na adrese https://corporate.tesco,sk/o-nás/ako-
podnikáme/.

S cieťom riěinne propagovať naše hodnoty vo všetkych našich obchodn; ch vďahoch po,žadujeme, aby
naši obchodní partneri dodržovali nasledrrjrice kl'ričové zásady:

Neposkytujte ani neponrikajte žiadne plnenie s ciel'om propagovať vlastnri agendu alebo
získať s hlas, podporu či povolenie, pokial' má príjemca administratívnu alebo inri právnu
zodpovednosť alebo zastáva pozíciu s možnosťou dan; proces ovplyvniť, Neposkyujte platby
osobám, ktoré zabezpečujťr administratívny proces, s cieťom uťahěiť a urychliť rea|izáciu
tohto procesu,
NeposkYujte ani neponrikajte platby zástupcom, zákaznikom, zmluvn; m dodávateťom,
dodávatel'om ani in; m tretím stranám (alebo ich zamestnancom) s cielbm presvedčiť
príjemcu, aby uzavrel zmluvu alebo prijal iny závázok, príp. neposkytujte ani nepon kajte ich
uzavretie za v,_ hodnejších podmienok, než aké súr inak ponúrkané.

Neprijímajte platby od tretích strán, pokial' je ich ričelom podpora prijatia zmluvy alebo iného
závázktl vašej spoloěnosti alebo ich uzavretie za q hodnejších podmienok, než aké by inak
boli prijaté,
Akékol'vek korupčné alebo riplatkárske konanie je prísne zakázané.



o vašou povinnosťou je u vašich dodávatel'ov, zástupcov, zmluvných dodávateťov a ďalších
obchodných partnerov vykonať dókladnú previerku (due diligence) a zabezpečiť tak riadne
riadenie potenciálnych rizík vyplývajúcich z danej spolupráce.

o Neposk}tujte žiadne nevhodné dary alebo pozornosti verejným ěiniteťom ani iným tretím
stranám.

o Neprťímajte ani neposlgrtujte dary, pokiať je ich poskytnutie alebo prijatie spojené s urěi|ými
podmienkami alebo pokial' sa očakáva, že daný dar darcovi zabezpeéi získanie urěitej ýhody
(napríklad získanie zákazky alebo oprávnenia) alebo ovplyvní akékoltek obchodné
rozhodnutie.

o Nedávajte oprávnenie tretím stranám ani im vedome nepomráhajte ku konaniu, ktoré je podťa
už uvedených zásad zakázané.

Pokiať sa dozviete o akomkoťvek potenciálnom alebo skutočnom porušení Protikorupěných zásad
alalebo príslušných právnych predpisov proti korupcii a úplatkárstvu, oznámte, prosím, podnet na
linke ochrany dodávatel'ov na adrese https://wrs.expolink.co,uk/tescosuppliers alebo telefonicky:

pre Českú republiku: 800 I4Z 428
pre Slovensko: 0800 004461
pre Maďarsko: 06800 14863
pre Poťsko: 00800 442\245 alebo 00800 441 2392

Móžete sa taktiež obrátiť na našu miestnu linku ochranv:

pre Cesk republiku: 800 II4 4]]; alebo
1 inka_ochran y @tesc o - europ e . com
pre Slovensko: 0800 188404; alebo
et i c ka linka@te s c o - e uro p e . c om
pre Mad'arsko: 0680 33 00 22; alebo
lru_s ec urity @h u. te sc o - europe . c om
pre Pol'sko: 0800 255 290; alebo
b ezp ie cznalini ate s c o @te sco . p l



Príloh a č. 2
Čestné vyhlásenie

vít'aznej organizácie programu ,,Vy rozhodujeteo my pomáhame"

Organizácia: Kysuclcí knižnica v Čadci
zapisanáv: Zozname knižníc Mirristerstva kultriry SR - verejná knižnica 399812000-400/0078
so sídlom: 022 01Čadca, Ul. I7 , novembra 1258

tčo: 36145068

tČ OPg: nie je relevantné

Zastitpená: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka - štatutárny zástupca organizácie

t mto čestne vyhlasuje, že

- si je vedomá, že podl'a platn; ch predpisov Slovenskej reprrbliky je korupcia protizákonná a je
trestn; m činnom.

- bola oboznámená so zákazom poskytovania riplatkov a sije vedomá, že v spoločnosti TESCO
STORES SR, a.s. so sídlom Cesta na Senec 2, 82I04 Bratislava (ďalej len ako ,,Tesco") platí
prístup nulovej tolerancie k riplatkarstvu a korupcii a vyžaduje, aby jej zamestnanci a zmluvní
partneri a organizácie konali v srilade s platnymi protikorupčn; mi zákonmi.

- Sije vedomá a rozumie, že podl'a zákon ě.9112016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnick; ch

osób v Slovenskej republike predstavuje ponuka, poskytnutie alebo prijatie platku trestn; čin
a spoloěnosť móže byť za určit}ch okolností obvinená z protiprávneho konania. Poskytnutie
finančn}ch prostriedkov v rámci programu ,,Vy rozhodujete, my pomáhame" ako víťaznej
organizácii je charitatívnym darom určen; m q lučne na realizáciu viťamého projektu, kto4 m
je podpora verejnoprospešného riěelu. Poslqrtnuté ťrnaněné prostriedky nesm byť polžité za
ričelom získania žiadnych vyhod, ktoré by mohli mať povahu ponuky alebo poskytnutia
riplatku. Poskytnutie finančného príspevku nie je podmienené získaním žiadnych vyhod pre

spoloěnosť Tesco a rovnako nie je možné tento príspevok považovať za nástroj ziskania
akl chkol'vek v hod pre spoločnosť Tesco

- Organizácia anijej predstavitelia alebo osoby konajrice v jej mene neboli odsridené ani nie sri
trestne stíhaní v srivislosti s trestn;ilrni činmi korupcie

- Organizácia nie je spojená so žiadrrymi verejnymi predstavitelmi aňi ich rodinami
a poskytnuté prostriedky nebud použité ani ěiastoěne na podporu verejn; ch predstaviteťov

alebo ich rodín

Organizácia si je vedomá právnych dósledkov nepravdivého vyhlásenia o skutoěnostiach uveden ch
v tomto čestnom vyhlásení.

-\-

V Čadci, dňa 09.09 .202I

Meno, priezvisko vyhlasovatel'a PhDr.. Janka Bírová, riaditelka

rI-_,


