
Všeobecné podmienky a pravidlá darovania prostredníctvom 
darcovského systému združenia Mladí, o.z. 

 
(ďalej ako „Pravidlá“) 

 
Tento dokument upravuje vzájomné vzťahy pri darovaní finančných prostriedkov prostredníctvom 
darcovského systému združenia Mladí, o.z., ktorý sa nachádza na doméne www.ozmladi.sk (ďalej len 
„Darcovský systém“).  
 
1. Príjemcom daru je združenie Mladí, o.z. (ďalej ako „Obdarovaný“): 

názov:   Mladí, o.z.  
sídlo:   Športová 5282/27, 905 01 Senica  
IČO:   52 632 091 
bankové spojenie 1:  SK58 0900 0000 0051 6712 2029 – BIC/SWIFT: GIBASKBX (SLSP) 
bankové spojenie 2: Platobná brána Payout.one 
bankové spojenie 3: Platobná brána PayPal/Braintree 
 

2. Poskytovateľom daru je fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami a zaslaním daru 
uzatvára s Obdarovaným darovaciu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka (ďalej ako „Darca“). Za 
pravidelného Darcu sa považuje rovnaká fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyjadrila vôľu 
v pravidelných mesačných intervaloch poukazovať rovnaký príspevok prostredníctvom Darcovského 
systému. 
 
3. Dar je peňažná suma, ktorú poskytne Darca pri uzatváraní darovacej zmluvy alebo ktorú sa Darca 
zaväzuje pravidelne poskytovať, bezodplatne v prospech Obdarovaného. Obdarovaný použije Dar v 
plnej výške na rozvoj, podporu a financovanie aktivít Obdarovaného. Obdarovaný Dar použije na 
uvedený účel ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dar zasiela Darca prostredníctvom jedného z troch 
bankových spojení, uvedených na začiatku Pravidiel.  
 
4. Darca a obdarovaný súhlasia s použitím Peňažného daru v súlade s cieľom, na ktorý bol Peňažný dar 
poskytnutý. V prípade porušenia záväzkov vyplývajúcich Obdarovanému bodu 3. je Darca oprávnený 
požadovať od Obdarovaného vrátenie poskytnutého Peňažného daru v plnej výške a Obdarovaný sa 
tento zaväzuje bezodkladne vrátiť Darcovi naspäť. 
 
5. Poďakovanie je fyzický predmet (darček), list, možnosť využiť špeciálny benefit či službu 
poskytovanú Obdarovaným. Darca si môže vybrať pri uzatváraní darovacej zmluvy formu Poďakovania 
od Obdarovaného. Výber Poďakovania nie je povinný. Na určité formy Poďakovania sa vzťahujú 
pravidlá minimálnej výšky Daru. Na Poďakovanie neexistuje právny nárok, ale iba možnosť 
Poďakovanie od Obdarovaného obdržať. 
 
6. Darca má právo na vrátenie Daru do 30 dní od odoslania Daru bez udania dôvodu. Toto právo nemôže 
uplatniť v prípade, že mu bolo už odoslané Poďakovanie. Ak mu bolo Poďakovanie už odoslané, 
vrátenie Daru je možné len po dohode s Obdarovaným. Ak Darca už nechce ďalej pravidelne poskytovať 
Dar, oznámi to prostredníctvom Darcovského systému na www.ozmladi.sk/podpora/pravidelna v časti 
Zmeniť nastavenia môjho pravidelného prispievania. 

 
7. Za účelom spracovania platby v platobnom systéme budú platobné údaje a osobné údaje (meno, 
priezvisko, adresa, e-mail, IP adresa, zadané platobné údaje, údaje o prehliadači) spracované finančnou 
inštitúciou: 
• pri pravidelnej platbe kartou nastavenou najneskôr 13.07.2021: PayPal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A. 
• pri platbe platobnou bránou PayPal: PayPal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A. 

• pri platbe platobnou kartou po 13.07.2021 alebo pri platbe bankovým tlačidlom: Payout a.s. 


