
Zmluva 
o poskytnutí finančného daru 

uzatvorená podl'a § 628 až 630 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako "Občiansky zákonník") a v zmysle zásad 
poskytovania peňažných a nepeňažných darov spoločnosti Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava, a. s. (ďalej len SEPS, a. s.) 

DARCA: 

OBDAROVANÝ: 

I. Zmluvné strany 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
Adresa: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
Konajúca prostredníctvom: Ing. Miroslava Stejskala, 
predsedu predstavenstva a 
Ing. Michala Pokorného, podpredsedu predstavenstva 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 
Číslo účtu: 2620191900/ ll OO 
Identifikačné číslo: 35 829 141 
DIČ: 2020261342 DPH:SK 2020261342 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2906/B 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: 
Ing. Božena Ondrušová, výkonný riaditeľ sekcie Kancelárie 
Predstavenstva a Dozornej rady 

Slovenský zväz ľadového hokeja 
Adresa: Trnavská cesta 27/B 

831 04 Bratislava 
Konajúca prostredníctvom: Dr. Igora Nemečka 

prezidenta SZĽH 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
č. účtu: 1184593756/0200 
IČO: 30 845 386 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru na podporu rozvoja 
mládežníckeho hokeja v SR, športu detí, rozvoj a podporu regiónov v ľadovom hokeji, 
podporu projektov na nábor nových detí pre ľadový hokej. 

III. Hodnota finančného daru 

Hodnota finančného daru je určená dohodou, v sume l 00.000,00 EUR (slovom: 
Stotisíc €). 



Obdarovaný sa zaväzuje, že prijaté finančné prostriedky použije na účel, ktorý je 
uvedený v "predmete zmluvy" a darcovi preukáže vhodným spôsobom použitie 
finančného daru, najneskôr do 30. 9. 2014. V prípade, že obdarovaný nevyužije, z 
akýchkoľvek dôvodov, túto sumu, resp. jej časť na dohodnutý účel, zaväzuje sa, že túto 
sumu, resp. jej časť vráti na účet darcu, do 14 dni po uplynutí lehoty na preukázanie 
použitia finančného daru. 

IV. Termín plnenia 

Zmluvné strany sa dohodli, že darca poukáže finančnú čiastku na horeuvedený účet 
do 14 dní od zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

V. Záverečné ustanovenia 

Nakoľko spoločnosť SEPS, a. s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 21112000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zn1luvné strany sú oboznámené s tým, 
že zmluva a daiíové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý 
pre povinne zverejiíované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
diíom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 4 7a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje 
alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené 
s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje 
podpisy. 
Akékoľvek dodatky k tejto zmluve, musia byť urobené písomnou formou, podpísané 
zmluvnými stranami a budú tvmiť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva sú pre darcu a dva pre obdarovaného. 

V Bratislave dií.a : 

Za darcu: 

Ing. Miroslay' Stejskal 
predseda prefistavenstva 

j lng. Mich'al Jjokorný / 
podpredseda j>redstaven~va 

i. 

diía: 

Za obdarovaného : 

"' Dr. Igor Nemeček 
prezident SZĽH 
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