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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DARU č. 2020/MED050 
uzatvorená podľa § 51 a § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
 

 
Poskytovateľ: Nadácia EPH 
Adresa: Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 
zapísaná: Register nadácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: 203/Na-2002/1096 
IČO: 42 412 871 
bankové spojenie: J&T BANKA, a.s. 
číslo účtu: SK60 8320 0000 0012 0008 6931 
zastúpený: Mgr. Ivana Štefunková, Správkyňa Nadácie EPH 
(ďalej len „poskytovateľ)  
 
a 
 
Príjemca: Zariadenie pre Seniorov Komárno 
so sídlom: Špitálska 16, 94505 Komárno 
IČO: 00352489 
zastúpený: PhDr., Mgr. Hedviga Polgárová 
(ďalej len „príjemca“) 

 
 

Článok I 
Predmet plnenia 

 
1. Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie zo dňa 9/4/2020 sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť 

príjemcovi dar Zabezpečenie preventívneho testovania zamestnancov na vírus SARS-CoV 2 (COVID-19) 
v počte 82 ks testov v hodnote 3936 EUR (slovom: tritisícdeväťstotridsaťšesť euro). 
 

Článok II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ odovzdá príjemcovi dar na základe podpisu „Preberacieho protokolu“, po podpísaní tejto 
zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

2. Príjemca sa zaväzuje, že dar použije na verejnoprospešné účely a len spôsobom, ktorý je v súlade s §50 
zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na všetkých 
príjemcom podporených partnerov a ich aktivity v rámci plnenia účelu použitia daru podľa tejto zmluvy. 

 
Článok III 

Vrátenie finančného príspevku 
 
1. Príjemca je povinný vrátiť poskytnutý dar poskytovateľovi v plnej výške a poskytovateľ môže od zmluvy 

odstúpiť, v prípade ak:  
a) príjemca použije dar v rozpore s účelom tejto zmluvy podľa čl. I 
b) príjemca sa dopustí takého konania, 

i. ktoré môže ohroziť verejnoprospešné aktivity a záujmy poskytovateľa alebo jeho zriaďovateľa 
a obchodné záujmy spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.;  

ii. ktoré je v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ale nielen vo 
vzťahu k účelu tejto zmluvy;  

iii. ktoré je v rozpore s etickými princípmi a základnými pravidlami morálky a ako také môže 
ohroziť dobré meno alebo verejnoprospešné aktivity a záujmy poskytovateľa alebo jeho 
zriaďovateľa, alebo obchodnú povesť spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. 

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné písomným doručením oznámenia o odstúpení poskytovateľa od zmluvy 
príjemcovi a príjemca je povinný najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia vrátiť poskytnutý dar  
poskytovateľovi.  
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Článok IV 
Spracúvanie osobných údajov 

 
1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (vrátane príjemcu) v súlade s platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach spracúvania 
a ochrany osobných údajov Nadáciou EPH zverejnených na webovej stránke poskytovateľa 
(https://nadaciaeph.sk/). 

2. Príjemca je oprávnený poskytnúť poskytovateľovi osobné údaje inej osoby, iba v prípade ak disponuje 
primeraným právnym základom na ich poskytnutie a zároveň informoval dotknutú osobu o (i) poskytnutí 
osobných údajov poskytovateľovi, a o (ii) skutočnosti, že podmienky spracúvania osobných údajov 
poskytovateľom sú uvedené na webovej stránke poskytovateľa v zmysle bodu 1 tohto článku Zmluvy. 
Príjemca je povinný splnenie týchto povinností na žiadosť poskytovateľa kedykoľvek preukázať. 

3. Príjemca súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov poskytovateľom, v rozsahu popísania spolupráce 
s príjemcom a tiež uvedenia základných identifikačných údajov príjemcu v informačných materiáloch 
poskytovateľa, v materiáloch o poskytnutých grantoch a na webovej stránke poskytovateľa, a to po dobu 10 
rokov od udelenia tohto súhlasu.  
So spracúvaním mojich osobných údajov na tento účel:   

 súhlasím   nesúhlasím 
4. Príjemca súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov poskytovateľom, v rozsahu zverejnenia podobizne 

na fotografiách poskytnutých poskytovateľovi príjemcom v informačných materiáloch poskytovateľa, 
v materiáloch o poskytnutých grantoch a na webovej stránke poskytovateľa, a to po dobu 10 rokov od 
udelenia tohto súhlasu.  
So spracúvaním mojich osobných údajov na tento účel:   

 súhlasím   nesúhlasím 
5. Príjemca je oprávnený svoj súhlasy v zmysle bodu 3 a 4 tohto článku Zmluvy kedykoľvek odvolať, bez toho 

aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to 
spôsobom uvedeným v podmienkach podľa bodu 1 toho článku Zmluvy.  

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ďalšími relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola 

obmedzená. 
5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží 1 vyhotovenie a príjemca 1 

vyhotovenie. 
 
Prílohy: 
Č. 1 Preberací protokol 
 
 

Komárno , dňa: 17/4/2020  Bratislava, dňa: 9/4/2020 

   
Zariadenie pre Seniorov Komárno 
PhDr., Mgr. Hedviga Polgárová 
Riaditeľka 

 
 

Nadácia EPH 
Mgr. Ivana Štefunková 
Správkyňa Nadácie 
 
 
 

 
príjemca 

  
poskytovateľ 

 
 

https://nadaciaeph.sk/
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PREBERACÍ PROTOKOL 
 

Odovzdávajúca strana: Nadácia EPH 

Adresa: Cukrová 14, 811 08 Bratislava 

IČO: 42 412 871 

Zastúpený: Mgr. Ivana Štefunková, správkyňa Nadácie EPH 

 

 

Preberajúca strana: Zariadenie pre Seniorov Komárno 

Adresa: Špitálska 16, 94505 Komárno 

IČO: 00352489 

Zastúpený: PhDr., Mgr. Hedviga Polgárová 

 

 

Týmto preberacím protokolom odovzdávajúca a preberajúca strana potvrdzujú, že došlo 

k odovzdaniu a prevzatiu daru:  

❖ 82 ks – diagnostický test realizovaný spoločnosťou Medirex, a.s., v rámci preventívneho 

testovania zamestnancov na vírus SARS-CoV 2 (COVID-19) v hodnote: 3936 EUR 

 

 

Komárno, dňa 17/4/2020  

 

Bratislava, dňa 9/4/2020  

 
 
 
 
 

_______________________________ 
podpis preberajúcej strany 

 
 
 

 
 

_______________________________ 
podpis odovzdávajúcej strany 

PhDr., Mgr. Hedviga Polgárová 
Riaditeľka 

Mgr. Ivana Štefunková 
Správkyňa Nadácie EPH 

 

 


