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DAROVACIA  ZMLUVA č.24/2020 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 628-630 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  v znení 
neskorších právnych predpisov medzi: 

 
uzavretá medzi: 
Darcom:             LUNDBECK Slovensko s.r.o.,  
 Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
 Odd. Sro vo vložke č.18526/B 
 Zastúpený: Mgr. Svätopluk Betina, PhD. - prokurista 
 IČO: 357 604 27 
 DIČ: 2020254126 
 Bankové spojenie: ING Bank  
 IBAN: SK27 7300 0000 0090 0002 4070  
        (ďalej len  "darca" ) 
 
                                          a 
 

         Obdarovaným: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
                                      Slovenská ulica 11A, 940 34 Nové Zámky 
  Štátna príspevková organizácia zapísaná v registri organizácií vedenom 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v živnostenskom registri Okresného 
úradu Nové Zámky pod č. 404-9729 
Zastúpený: Riaditeľ FNsP Nové Zámky: MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD.        
IČO:   17336112 
DIČ:   2021068324 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:  SK06 8180 0000 0070 0054 0316 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX 
(ďalej len  "obdarovaný" ) 
 

 
Čl. 1  -  Predmet  zmluvy 

 
1. Darca touto zmluvou bezplatne prenecháva obdarovanému finančný dar a to sumu vo výške 

700,- EUR (slovom sedemsto Euro) (ďalej len „dar“), ktorý obdarovaný dobrovoľne prijíma. 
2. Dar bude odovzdaný prevodom na bankový účet obdarovaného uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy. 
 
 

Čl. 2  -  Podmienky  zmluvy 
 

1. Darca poskytuje dar obdarovanému za účelom finančnej podpory projektu „Rozvoj 
psychoedukácie na Psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové 
Zámky zameraných na skvalitnenie života pacientov s psychickými ochoreniami“. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že poskytnutý dar bude použitý za vyššie uvedeným účelom 
a v súlade s podmienkami poskytnutia daru, pričom sa obdarovaný zaväzuje, že poskytnutý 
dar nebude použitý na peňažné a nepeňažné plnenia poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, pričom za nepeňažné plnenia sa považuje hodnota poskytnutej stravy, dopravy 
a ubytovania poskytnutého v súvislosti so sústavným vzdelávaním. 

3. Darca si vyhradzuje právo vykonať kontrolu použitia daru, za účelom ktorej je obdarovaný 
povinný poskytnúť darcovi potrebnú súčinnosť. 

4. Darca aj obdarovaný svojimi podpismi vyjadrujú súhlas so znením zmluvy. 
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Čl. 3  -  Ostatné dojednania 
 

1. Obdarovaný vyhlasuje, že je plne oprávnený uzavrieť túto zmluvu v súlade so všetkými jej 
ustanoveniami, že uzatvorenie tejto zmluvy a/alebo plnenie záväzkov a povinností podľa tejto 
zmluvy nie je v rozpore so žiadnou povinnosťou vyplývajúcou zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo iných jeho zmluvných záväzkov a vzťahov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak má byť akýkoľvek úkon v zmysle tejto zmluvy urobený 
v písomnej forme, za dodržanie písomnej formy sa bude považovať aj to, ak bol úkon urobený 
prostredníctvom e-mailu. Na uzavretie dodatku k tejto zmluve a na akékoľvek jej zmeny alebo 
doplnenia sa však toto ustanovenie nevzťahuje. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s uzatvorením a plnením tejto zmluvy nie sú spojené žiadne 
služby, protislužby alebo iné výhody než tie, ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve. 
Rovnako vyhlasujú, že účelom tejto zmluvy a podpory poskytnutej obdarovanému zo strany 
spoločnosti Lundbeck na jej základe nie je poskytnutie akéhokoľvek neoprávneného 
prospechu osobám, ktoré majú vplyv na predpisovanie, predaj alebo výdaj výrobkov 
spoločnosti Lundbeck, ani neoprávnené ovplyvňovanie nezávislého rozhodovania týchto osôb 
vo vzťahu ku spoločnosti Lundbeck alebo jej výrobkom. 

4. Spoločnosť Lundbeck spracováva, uchováva a zverejňuje informácie v súlade s príslušnými 
právnymi normami. Informácie, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy sú uchovávané elektronicky na 
serveroch v Dánsku a sú archivované počas piatich rokov od roka, v ktorom bola táto zmluva 
podpísaná. Po tomto období budú údaje vymazané alebo anonymizované. Prístup k týmto 
informáciám je striktne vymedzený iba povereným pracovníkom darcu, spracovávateľovi dát 
a spolupracujúcim partnerom. Obdarovaný má právo byť  informovaný (na požiadanie) 
o týchto údajoch, má právo na ich kontrolu a požadovanie zmeny údajov ak nie sú uvedené 
správne.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť Lundbeck je oprávnená sprístupniť tretím osobám 
informácie a údaje týkajúce sa tejto zmluvy, zahŕňajúc, avšak nie výlučne, označenie 
obdarovaného ako druhej zmluvnej strany tejto zmluvy vrátane jeho údajov uvedených v tejto 
zmluve, špecifikáciu predmetu tejto zmluvy, ako aj výšky všetkých súm zaplatených 
obdarovanému na základe tejto zmluvy. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že spoločnosť 
Lundbeck je oprávnená predmetné informácie a údaje zverejniť na svojej webovej stránke, na 
webovej stránke Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a/alebo na inej webovej 
stránke podľa legislatívnych požiadaviek Slovenskej republiky. 

 
 

Čl. 4  -  Záverečné  ustanovenia 
 

1. Darovacia zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo strán dostane dve 
vyhotovenia, každé vyhotovenie má platnosť originálu.  

2. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány 
považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba 
v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako 
aj ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom 
prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné 
bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre účastníkov právne záväzný vo forme 
umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú, že akékoľvek 
neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré 
bude svojim významom čo najbližšie príslušnému neplatnému alebo nevymáhateľnému 
ustanoveniu. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné, ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená, právny úkon je urobený v predpísanej forme, obsah tejto 
zmluvy si riadne prečítali, vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, 
určito, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnou rukou podpísali. 
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V Bratislave, ..........................                                         V Nových Zámkoch, ..................... 
 
Za  darcu:                                                                         Za obdarovaného: 
 
 
 
  
...................................................    ....................................................... 
LUNDBECK Slovensko s.r.o.       FNsP Nové Zámky 
 Mgr. Svätopluk Betina, PhD.     MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. 
           prokurista                                                                                riaditeľ  
                                                                                Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky 
 
        
 
 
        
 


