
1. 

2. 

člslo zmluvy darcu 2021-0370-1103101 

Zmluva 
o poskytnutí finančného daru 

uzatvorená podl'a § 628 až 630 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v zneni 
neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") 

medzi zmluvnými stranami: 

Obchodné meno: 
Zapísaná: 

Sídlo: 
Zastúpená: 

IČO: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l 
oddiel: Sa, vložka č.: 2906/B 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva 
35829141 
SK2020261342 
Tatra banka, a.s. 
SK30 1100 0000 0026 2019 1900 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: 

(ďalej len "Darca") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpené: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 

Mgr. Juraj Lott, vedúci kancelárie predsedu Predstavenstva 
a Dozornej rady 

Liga za duševné zdravie SR 
ševčenkova 1175/21, 851 01 Bratislava 
Mgr. Martin Knut, predseda správnej rady 
30786525 
2021656582 
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 
SK03 0900 0000 0051 6828 3430 

(dalej len ,.Obdarovaný") 

l. Predmet zmluvy 

1.1 Darca poskytuje Obdarovanému Dar v rozsahu a za účelom podl'a odseku 2 tohto článku 
Zmluvy a Obdarovaný Dar s vďakou príjíma. 

1.2 Predmetom Zmluvy je záväzok Darcu poskytnúť Obdarovanému finančný Dar vo výške 
5.000 € (slovom: päťtisíc eur) (ďalej len "Finančné prostriedky" alebo "Dar"). Poskytnutie 
Daru je účelovo viazané v zmysle článku 111. Zmluvy a Dar možno použiť len na účel 
uvedený v článku Ili. Zmluvy. 

1.3 Darca berie na vedomie, že poskytnutie Daru nezaväzuje Obdarovaného na vykonanie 
žiadnej protislužby majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty v prospech Darcu. 



ll. Termín plnenia 

2.1 Darca sa zaväzuje poskytnúť Dar bezhotovostným prevodom na bankový účet 
Obdarovaného uvedený v záhlaví Zmluvy v termíne do 14 dní od zverejnenia Zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

111. Podmienky použitia Daru 

3.1 Obdarovaný sa podpisom Zmluvy zaväzuje použiť Dar výlučne na náklady spojené 
s programom na zlepšovanie zručností dospelých zamestnancov na komunikáciu so 
svojimi kolegami a blízkymi v oblasti duševného zdravia (ďalej len .Stanovený účel" ) . 

3.2 Obdarovaný je oprávnený použiť Dar na iný účel ako je Stanovený účel iba 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Darcu. 

3.3 Obdarovaný je povinný Darcovi uspokojivo a hodnoverným spôsobom preukázať účel 
použitia Daru v termíne najneskôr do 31.12.2022, a to doložením kópií faktúr a dokladov 
o úhrade príslušných nákladov. Obdarovaný sa týmto zároveň zaväzuje, že predložené 
kópie faktúr a dokladov budú totožné s ich originálmi. Obdarovaný je povinný 
na požiadanie Darcu predložiť originál príslušných faktúr a dokladov alebo ich úradne 
osvedčené kópie. 

3.4 Obdarovaný sa zároveň zaväzuje, že predložené kópie faktúr a dokladov v zmysle 
odseku 3 tohto článku Zmluvy nepredloží žiadnej inej osobe za účelom refundácie 
vzniknutých nákladov, resp. za účelom získania finančných prostriedkov od tretej osoby, 
a to v rozsahu, v akom mu boli poskytnuté Finančné prostriedky na základe tejto Zmluvy. 

3.5 Finančné prostriedky, ktoré neboli použité v súlade so Stanoveným účelom , prípadne 
ktorých použitie nevie Obdarovaný dôveryhodnými dokladmi hodnoverným spôsobom 
preukázať, alebo ktorých účel použitia Obdarovaný zároveň deklaroval tretej osobe 
v zmysle odseku 4 tohto článku Zmluvy, je Obdarovaný povinný na základe písomnej 
výzvy vrátiť Darcovi na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to do 15 dní odo dňa 
doručenia takejto výzvy Obdarovanému Darcom. 

IV. Doručovanie písomností 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa Zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku 
alebo iným obdobným spôsobom vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo 
nedoručitel'ná, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom , v ktorom poštový podnik 
alebo iný subjekt vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom 
na obálke predmetnej zásielky). Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa uvedená 
v záhlaví Zmluvy, pokiaľ zmluvná strana preukázateľne neoznámila druhej zmluvnej 
strane zmenu svojej adresy alebo sídla, resp. inej adresy na doručovanie. 

4.2 Všetky oznámenia alebo iné písomnosti súvisiace so Zmluvou doručené na e-mail 
preukázatel'ne oznámený druhej zmluvnej strane na účely doručovania , sa považujú 
za doručené príslušnej zmluvnej strane nasledujúci deň po ich odoslaní, ak sa podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov výslovne nevyžaduje ich písomné doručenie . 

V. Riešenie sporov 

5.1 Akýkol'vek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor zmluvných strán, ktorý vznikne zo Zmluvy 
alebo v akejkol'vek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkol'vek a všetkých sporov, 
týkajúcich sa jej uzavretia, platnosti, účinnosti , existencie a/alebo ukončenia) sa bude 
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riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami zmluvných strán vedenými v dobrej viere 
a s dobrým úmyslom. 

5.2 Ak sa takýto spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor nepodarí vyriešiť ani vzájomnými 
rokovaniami zmluvných strán najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa ich začatia , prípadný 
spor bude rozhodnutý príslušným súdom. 

Vl. Spoločné a záverečné ustanovenia 

6.1 Nakol'ko Darca je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov, zmluvné strany sú oboznámené s tým, že 
Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý 
pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám vo svojom ustanovení§ Sa a§ 5b. 

6.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v súlade s ustanoveniami§ 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

6.3 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 Zmluve pripájajú svoje podpisy. 

6.4 Obdarovaný podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS 
www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní 
osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6.5 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostat
ných ustanovení Zmluvy. 

6.6 Obsah Zmluvy je možné meniť len písomne, formou vzostupne číslovaných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku 111. 
ods. 2 a článku IV. Zmluvy. Dodatky k Zmluve tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

6.7 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 Slovenskej republiky. 

6.8 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých jedna je pre Darcu a jedna pre 
Obdarovaného. 
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V Bratislave dňa: 

Za Darcu: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Marián Šira~~BA j 
podpredse,. predst~nstva 

dňa: 

Za Obd.aroyaného: 

fi Mgr. MartirÝKnut 
predseda/správnej rady 
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