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Lesy  mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – 

Novoveská Huta (ďalej len Lesy mesta SNV)  môžu prispieť formou finančných a vecných darov 

(vlastných výrobkov a služieb) predovšetkým na verejno-prospešné účely, ktorými sú najmä: 

- podpora sociálne znevýhodnených skupín,  

- rozvoj a zachovanie kultúrnych hodnôt,  

- podpora športu, vzdelávania a vedy,  

- podpora komunálnej sféry,  

- ochrana a zveľaďovanie životného prostredia, 

- dobrovoľnícka činnosť.  

Prioritnou bude podpora vo forme daru adresovaná žiadateľom s trvalým pobytom, resp. 

sídlom na území mesta Spišská Nová Ves a aktivitám, prípadne podujatiam organizovaným na území 

mesta Spišská Nová Ves. Podporiť vo forme daru možno tiež aktivity a podujatia, ktoré súvisia s 

predmetom činnosti spoločnosti Lesy mesta SNV a slúžia na šírenie jej dobrého mena. Celková 

finančná čiastka ročných darov je vyčlenená v pláne na príslušný kalendárny rok a schválená  VZ 

spoločnosti. 

1. Poslanie darcovstva 

Hlavným poslaním poskytnutia daru od spoločnosti Lesy mesta SNV je podpora verejno-prospešných 

neziskových aktivít, z dôvodu, že žiadatelia objektívne nemajú k dispozícii dostatočné zdroje 

finančných prostriedkov, pričom tento verejno-prospešných účel skvalitňuje predovšetkým život 

obyvateľov regiónu.  

 

2. Cieľ poskytovania darov 

Cieľom darcovstva je adresné poskytnutie finančných prostriedkov alebo vecných darov od darcu 

priamo konkrétnemu prijímateľovi daru (obdarovanému) na preukázateľný účel bez ďalšieho 

sprostredkovania. 

 



3. Žiadateľ o dar 

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, športový klub, športový zväz, občianske združenie, nezisková 

organizácia, škola, obec, mesto, sociálne zariadenie, príspevková organizácia. Verejno-prospešná 

aktivita podporená poskytnutým darom nesmie byť  uskutočňovaná za účelom dosiahnutia zisku. 

 

4. Žiadosť o poskytnutie daru 

Žiadatelia sa uchádzajú o príspevok vo forme daru na základe písomnej žiadosti, ktorá musí 

obsahovať jednoznačnú identifikáciu žiadateľa   (v prípade  fyzickej  osoby – meno, priezvisko, dátum 

narodenia, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie,  e-mail, telefón a v prípade právnickej osoby - 

názov, sídlo, IČO, oprávnení zástupcovia, bankové spojenie, e-mail, telefón), špecifikáciu účelu a 

formu požadovaného daru. Žiadosť o poskytnutie daru bude zapísaná do zoznamu žiadateľov o 

poskytnutie daru.  

Všetky dary môžu byť poskytnuté len na základe Darovacej zmluvy, v ktorej sa prijímateľ daru 

(obdarovaný) zaväzuje, že poskytnutý dar použije výlučne na účel uvedený v zmluve, pričom dar 

nebude použitý  na činnosť za účelom dosiahnutia zisku. 

 

5. Vybavenie žiadosti a poskytnutie daru 

Posudzovanie žiadostí o poskytnutie daru bude vykonávané spravidla raz mesačne konateľom 

spoločnosti. V prípade, že bude mať spoločnosť Les mesta SNV viacerých konateľov budú žiadosti 

o poskytnutie daru posudzované spravidla raz mesačne na porade konateľov spoločnosti. Následne 

budú žiadosti o poskytnutie daru schvaľované VZ spoločnosti. Táto skutočnosť bude zapísaná 

v zápisnici zo zasadnutia VZ spoločnosti. O schválení resp. neschválení poskytnutia daru VZ 

spoločnosti bude žiadateľ o poskytnutie daru bezodkladne  písomne informovaný. Rozhodnutie VZ 

spoločnosti o poskytnutí daru bude vo forme rozhodnutia VZ spoločnosti, v ktorom sa uvedie aj suma 

finančného daru, resp. množstvo vecného daru, ktorý má byť žiadateľovi poskytnutý. Po rozhodnutí 

VZ spoločnosti o poskytnutí daru bude vypracovaná darovacia zmluva, ktorá bude zaslaná žiadateľovi 

o poskytnutie daru na podpis. Po podpísaní darovacej zmluvy bude dar poskytnutý v súlade so 

zmluvnými podmienkami. Na poskytnutie daru nie je právny nárok.  

Darovacia zmluva bude zverejnená v súlade so zákonom o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok 

a faktúr na webovom sídle spoločnosti Lesy mesta SNV. 

 

V Novoveskej Hute, dňa 01.10.2019  

Schválil: Ing. Ján Novák – riaditeľ - konateľ spoločnosti 


