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Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany: 

 

Obdarovaný: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

Sídlo Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica 

Štat. orgán Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka 

IČO 00 165 549 

IBAN   

Zriadený:  Zriaďovacia listina MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990 

 v znení neskorších zmien  

 (ďalej len „obdarovaný“) 

 

a 

 

Darca:  LUNDBECK Slovensko s.r.o. 

Sídlo Pribinova 4, 811 09 Bratislava 

Štat. orgán Mgr. Svätopluk Betina, PhD., prokurista 

IČO 35 760 427 

IBAN  

Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava 1, Odd. Sro, vložka č. 18526/B 

 (ďalej len „darca“) 

 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

1.1 Darca daruje obdarovanému finančné prostriedky (ďalej aj len „predmet daru“ alebo 

„dar“), vo výške 1 000,00 eur (slovom: tisíc eur). 

1.2 Darca daruje obdarovanému predmet daru na účel „Rozvoj diagnostických prístupov 

na II. Psychiatrickej klinike SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica“. 
1.3 Obdarovaný predmet daru od darcu s vďakou a bez výhrad prijíma. 

1.4 Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar výlučne na účely, na ktoré mu bol poskytnutý 

podľa ods. 1.2 tejto zmluvy.  

1.5 V prípade ak predmet daru nebude použitý na uvedené účely, obdarovaný je povinný 

bezodkladne predmet daru v celej výške vrátiť darcovi. 

1.6 V prípade ak obdarovaný nevyčerpá celkom alebo z časti poskytnuté finančné 

prostriedky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať darcu a dohodnúť 

sa s ním na vrátení daru. 

1.7 Darca je oprávnený vyžiadať od obdarovaného informáciu o využití daru a obdarovaný 

je povinný darcovi takúto informáciu poskytnúť. 

 

Článok II. 

Spôsob odovzdania daru 

2.1. Darca odovzdá predmet daru obdarovanému bezhotovostným bankovým prevodom na 

účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa jej podpisu.  

 

Článok III. 

Zásada oddeľovania 

3.1   Zmluvné strany uznávajú a súhlasia s tým, že cieľom predmetu daru a tejto zmluvy nie je: 

a) pohnútka získať alebo si udržať obchod, alebo dať vzniknúť akémukoľvek záväzku 

obdarovaného (či vytvoriť akékoľvek očakávanie, že obdarovaný sa podujme 

zakúpiť si, prenajať si, odporučiť alebo používať (alebo zariadiť zakúpenie, 

prenájom, odporúčanie alebo použitie) akékoľvek produkty alebo služby darcu 
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alebo sa inak zúčastniť alebo ponúknuť obchodnú transakciu (teraz či v budúcnosti) 

darcovi alebo s ňou súvisiacich subjektov; alebo akýmkoľvek spôsobom 

ovplyvňovať procesy alebo rozhodnutia obdarovaného v súvislosti s akýmkoľvek 

potencionálnym zakúpením, prenájmom, 

b) poskytnutie akéhokoľvek neoprávneného prospechu osobám, ktoré majú vplyv na 

predpisovanie, predaj alebo výdaj výrobkov darcu, ani neoprávnené ovplyvňovanie 

nezávislého rozhodovania týchto osôb vo vzťahu ku darcovi alebo jej výrobkom, 

c) odporúčaním alebo využitím produktov či služieb darcu vrátane zmluvy o postupe 

obstarávania alebo cenovej štruktúre. 

3.2   Zmluvné strany súhlasia s tým, že sú nezávislé a že táto zmluva nemá za cieľ vytvoriť 

akýkoľvek druh partnerstva alebo vzťahu na základe zastúpenia alebo získanie 

akejkoľvek obchodnej alebo inej výhody darcu alebo osobnej výhody zástupcov, 

zamestnancov alebo spolupracujúcich osôb darcu a súčasne zmluvné strany vyhlasujú, 

že uzatvorením a plnením tejto zmluvy nie sú spojené žiadne služby, protislužby alebo 

iné výhody než tie, ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve. 

 

 

Článok IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

4.1   Obdarovaný súhlasí s tým, že s výnimkou plnenia svojich povinností vyplývajúcich 

z tejto zmluvy, neposkytne ani nepoužije žiadne dôverné informácie alebo materiál, 

ktorého sa týkajú obchodnej činnosti alebo záležitostí darcu. 

4.2  Darca týmto oboznamuje obdarovaného s tým, že 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.  

4.3    Zmluvné strany sa dohodli, že darca je oprávnený 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 poskytnutých 

obdarovanému na základe tejto zmluvy. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že darca je 

oprávnený 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 

4.4 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušnými 

predpismi Slovenskej republiky. 

4.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude 

uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou. V prípade, ak 

sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je 

oprávnená predložiť tento spor na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

4.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR. Darca 

berie na vedomie, že obdarovaný zverejní informáciu o uzatvorení tejto zmluvy 

v rozsahu názov darcu, predmet daru, dátum uzatvorenia zmluvy aj na svojej webovej 

stránke. 

4.7    Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jeden rovnopis. 

4.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie 
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toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

V Banskej Bystrici, dňa: ..........................      V Bratislave, dňa  

Obdarovaný 

 

 

 

 

 

 

................................................................... 

Ing. Miriam Lapuníková, MBA 

riaditeľka 

       Darca  

      

 

 

 

 

 

................................................................ 

Mgr. Svätopluk Betina, PhD. 

prokurista 

 

  

      

    

           

 

                             

  


