Zmluva o podpore verejnoprospešného projektu
(ďalej len ako „zmluva“) medzi nasledovnými účastníkmi zmluvy:

A. meno a priezvisko FO/PO
(„Podporovateľ“)
B. Názov PO, ICO, adresa, PSČ Mesto, Slovenská republika, registrovaná v (zápis v registri), IBAN,
kontakt, osoba oprávnená konať
alebo
Meno a priezvisko, titul autora,
alebo
Meno podnikateľa, IČO, miesto podnikania
(„Autor“)
Podporovateľ a Autor (spoločne i ako „strany“), sa dohodli na nasledovnom znení tejto zmluvy:

I. Preambula
1. Autor zverejňuje prostredníctvom systému na webovej stránke www.startlab.sk („Platforma“)
Kampaň na podporu verejnoprospešného účelu definovanú v čl. II ods. 1. zmluvy, ktorej cieľom
je získanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu verejnoprospešného projektu,
ktorého špecifikácia je uvedená v rámci Platformy („Projekt“).
2. Prevádzkovateľom Platformy je Nadácia Centra pre filantropiu, so sídlom Baštová 5, 811 03
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42262801, registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod reg.
č. 203/Na-2002/1025 („Prevádzkovateľ“). Autor splnomocnil Prevádzkovateľa k uzatvoreniu
tejto zmluvy, ktorú uzatvára Prevádzkovateľ v mene a na účet Autora.
3. Právny vzťah medzi Podporovateľom a Autorom, ako aj práva a povinnosti v tejto zmluve
neuvedené sa riadia Pravidlami používania platformy StartLab, ktoré sú všeobecne dostupné na
webovej stránke www.startlab.sk („Pravidlá“) a tvoria súčasť tejto zmluvy, ako aj Pravidlami
ochrany osobných údajov („Pravidlá OOU“), ktorými sa strany spravujú pri akomkoľvek nakladaní
s osobnými údajmi pri používaní Platformy, podpore a realizácií Projektu a Kampane. Všeobecné
ustanovenia Pravidiel upravujú aj definície pojmov používaných v tejto zmluve.

II. Predmet zmluvy – podpora Projektu
1. Autor má záujem o realizáciu Projektu: ...názov... a Podporovateľ má záujem podporiť Projekt
v rámci Kampane za účelom jeho realizácie finančnou sumou a spôsobom podľa ods. 2 tejto
zmluvy. Autor sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu Projektu v prípade ak budú splnené definované
ciele a podmienky Projektu definované v ods. 3 a 4 nižšie.
2. Podporovateľ týmto prispieva na realizáciu Projektu nasledovným spôsobom a nižšie uvedenú
Finančnú podporu prenecháva Prevádzkovateľovi aby ju v prípade naplnenia odkladacích
podmienok (podľa ods. 3) poskytol Autorovi (Finančná podpora Projektu):
▪

Sumou

Autor poskytne Podporovateľovi:
▪

Názov odmeny

Autor sumu Finančnej podpory Projektu s vďakou prijíma a v prípade ak sa Podporovateľ rozhodol
prispieť na projekt formou kúpy alebo objednávky veci, úkonu alebo práva špecifikovanej vyššie,
Autor poskytne takto definovanú odmenu Podporovateľovi, v súlade s podmienkami uvedenými v
Pravidlách.
3. Podmienky uskutočnenia Projektu (odkladacie podmienky):
▪

□ Fixné financovanie:
a) Dosiahnutie cieľovej sumy (Cieľová suma): ...
b) Termín dosiahnutia cieľovej sumy – najneskôr do: .....

Strany súhlasia, že v prípade ak je pre Kampaň určený spôsob financovania formou fixného
financovania, ktorý je nastavený v rámci Platformy, splnenie podmienok v súlade s uvedeným
písm. a), v lehote podľa písm. b) je podmienkou úspešného uskutočnenia Projektu („Úspešná
Kampaň“) a jeho následnej realizácie. V prípade ak odkladacie podmienky Projektu v prípade
Fixného financovania nebudú naplnené, kampaň zaniká a Finančná podpora Projektu podľa tejto
zmluvy bude vrátená Podporovateľovi.
▪

□

Flexibilné financovanie – odkladacie podmienky uskutočnenia Projektu sa neaplikujú.
Každá Kampaň s určeným flexibilným financovaním je v prípade podpory aspoň jedným
Podporovateľom (uzavretia zmluvy) považovaná za úspešnú Kampaň a Autor je povinný ho
realizovať.

4. Podmienky poskytnutia Finančnej podpory Projektu podľa ods. 2 (rozväzovacie podmienky):
a) Autor použije Finančnú podporu výlučne na verejnoprospešný účel definovaný
v podmienkach Projektu v rámci Platformy,
b) Autor zrealizuje Projekt v lehote najneskôr do 18 mesiacov (v súlade s článkom 4 ods. 3
Pravidiel) od ukončenia Úspešnej kampane ak sa strany nedohodnú inak,
c) Autor zabezpečí zverejnenie vyúčtovania Projektu v rámci Platformy, a to najneskôr
v lehote realizácie Projektu podľa predchádzajúceho ods. b) tohto ustanovenia zmluvy.
Strany sa dohodli, že Projekt je možné realizovať len za podmienok uvedených v tomto ods.
zmluvy (čl. II . ods. 4), ktoré v prípade ak nebudú Autorom splnené je povinný Finančnú podporu
Projektu vrátiť Podporovateľovi, ak sa strany nedohodnú inak.
5. Autor si vyhradzuje právo vrátiť Finančnú podporu Podporovateľovi v lehote 3 kalendárnych
mesiacov odo dňa, kedy mu bola zo strany Prevádzkovateľa poskytnutá, a to aj bez uvedenia
dôvodu.
6. Autor vyhlasuje a zaväzuje sa, že Finančnú podporu Projektu použije v súlade s určeným účelom
(čl. II ods. 4 písm. a) zmluvy), a na požiadanie Podporovateľa ho bude informovať o spôsobe
a účele použitia Finančnej podpory Projektu, v súlade s Pravidlami. Autor nie je oprávnený
použiť Finančnú podporu Projektu v rozpore s touto zmluvou a v prípade, ak ho, čo i len
čiastočne použije v rozpore s touto zmluvou, Pravidlami alebo platnými právnymi predpismi
alebo spôsobom, ktorý akokoľvek poškodí dobré meno alebo naruší povesť Podporovateľa,
Prevádzkovateľa alebo verejnoprospešný charakter sledovaný touto zmluvou, Podporovateľ má
právo odstúpiť od zmluvy.

III. Všeobecné ustanovenia
1. Strany sa dohodli, že podpora Projektu poskytnutím príslušnej Finančnej podpory Projektu podľa
čl. II ods. 2 tejto zmluvy bude poskytnutá Autorovi prostredníctvom Platformy; t.j. Podporovateľ
poskytne Finančnú podporu Projektu spôsobom podľa Pravidiel Prevádzkovateľovi, ktorého týmto

zároveň poveruje na naloženie s poskytnutou Finančnou podporou Projektu podľa tejto zmluvy
a Pravidiel. Prevádzkovateľ sa nestáva vlastníkom poskytnutej Finančnej podpory, ktorú
v prípade úspešnej kampane poskytne Autorovi, v opačnom prípade, a rovnako v prípade ak
dôjde k zrušeniu Kampane v súlade s Pravidlami, ju vráti Podporovateľovi na účet alebo platobný
prostriedok (kartu), z ktorého bola poskytnutá.
2. Podporovateľ:
a.

súhlasí so znením Pravidiel a berie na vedomie, že tvoria súčasť zmluvy,

b.

súhlasí a berie na vedomie, že za účelom realizácie tejto zmluvy budú spracúvané jeho
osobné údaje, a to v súlade Pravidlami OOU, ktoré si prečítal, bol oboznámený
s jednotlivými účelmi spracúvania svojich osobných údajov a súhlasí s nimi;

c.

si je vedomý, že jeho osobné údaje v rozsahu podľa Pravidiel OOU budú v prípade
úspešnej kampane poskytnuté na ďalšie spracúvanie Autorovi, a to v závislosti od
prejaveného spôsobu podpory podľa čl. II ods. 2 tejto zmluvy.

3. Práva a povinnosti strán v tejto zmluve neupravené sa spravujú Pravidlami a Pravidlami OOU
podľa čl. I ods. 4 zmluvy a príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia prostredníctvom elektronických
prostriedkov a účinnosť uhradením Finančnej podpory Projektu podľa. čl. II ods. 2 a čl. III ods. 1
zmluvy. Ak sa aplikujú odkladacie podmienky uskutočnenia Projektu a nedôjde k ich naplneniu
(čl. II ods. 3, prvý bod) alebo ak budú splnené rozväzovacie podmienky (čl. II ods. 4), právne
následky úkony nenastanú a zmluva zaniká vrátením Finančnej podpory Projektu Podporovateľovi
podľa čl. II. ods. 3, 4 alebo 5 zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti doručované na základe tejto zmluvy sa považujú
za doručené (i) dňom prevzatia zásielky adresátom, alebo (ii) piatym dňom po odoslaní
doporučenej zásielky na adresu druhej zmluvnej strany (adresáta) uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
(prípadne na inú písomne oznámenú adresu), pokiaľ zásielka nie je adresátom prevzatá, a to aj
ak sa o nej adresát nedozvie, alebo (iii) dňom odmietnutia prevzatia doporučenej zásielky
adresátom. Elektronická správa sa považuje sa doručenú tretím (3.) dňom po dni odoslania,
v prípade ak je zrejmé, že adresátovi bola elektronická správa doručená na jeho účet na
Platforme alebo server.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, a že bola uzatvorená na základe ich
slobodnej a skutočnej vôle, vážne, bez nátlaku, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných
podmienok.
V Bratislave, dňa ................. 2020
Podporovateľ:

Autor:

________________________________________
Meno a priezvisko podporovateľa

________________________________________
Prevádzkovateľ v mene Autora

