DAROVACIA ZMLUVA č. 6/2022
uzatvorená v súlade s § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

Darca:
Názov:
Sídlo:
zapísaná:
IČO:
IBAN:
Zastúpená:

Nadácia SPP
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Register nadácií Ministerstva vnútra SR, registrač ... né číslo: 203/Na-2002/689
31 818 625
SK75 1100 0000 0029 2087 6637
Ing. Eva Guliková, správkyňa

(ďalej len “Darca”)
a
Obdarovaný:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:

Nadácia PSK pre podporu rodiny
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
36063606
Mgr. Viktor Guman, správca nadácie

(ďalej len „Obdarovaný“)

Darca a Obdarovaný, ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „zmluvná strana“

Preambula
Za účelom podpory verejného zdravia alebo na charitatívne účely v Slovenskej republike nadobudol
darca 50 000 ks digitálnych teplomerov Flexible tip, model KD – 1501 ako dar od spoločnosti K-JUMP
HEALTH Co., LTD. so sídlom na Taiwane.
Vzhľadom na naplnenie predmetného účelu sa vyššie uvedené zmluvné strany dohodli na uzavretí
tejto darovacej zmluvy.
Článok I.
Poskytnutie daru a jeho použitie
1. Darca týmto prenecháva bezodplatne v prospech obdarovaného dar, ktorým sú digitálne
teplomery Flexible tip, model: KD-1501, v počte 6 336 ks, v zmysle technickej špecifikácie
uvedenej v Prílohe č. 1 (ďalej ako „dar“) a v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
2. Darca potvrdzuje, že dar bezplatne prenecháva obdarovanému na jeho použitie a obdarovaný
vyhlasuje, že dar s vďakou prijíma a použije ho v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Článok II.
Vyhlásenia a záväzky strán
1. Darca vyhlasuje, že každý predmet darovania poskytuje ako nové zariadenie, na použitie za
účelom: ochrany a podpory verejného zdravia alebo charitatívne účely.
2. Obdarovaný nie je oprávnený použiť dar spôsobom, ktorým akokoľvek poškodí dobré meno
alebo naruší povesť darcu, v rozpore s dobročinným alebo zdravotným účelom sledovaným
touto zmluvou, v opačnom prípade má darca právo odstúpiť od zmluvy; obdarovaný sa
v takom prípade zaväzuje dar vrátiť v lehote najneskôr do 3 dní od doručenia odstúpenia
darcu.

3. Obdarovaný je povinný po doručení daru zabezpečiť distribúciu teplomerov do vybraných
zariadení sociálnych služieb na Slovensku na území Prešovského samosprávneho kraja.
Obdarovaný je povinný zaslať darcovi zoznam konkrétnych zariadení sociálnych služieb
s konkrétnymi počtami kusov distribuovaných teplomerov, a to najneskôr do 60 dní od
uzavretia tejto zmluvy.
4. Zodpovednosť za zistenie škôd na dare prechádza z darcu na obdarovaného uzavretím tejto
zmluvy a prevzatím daru, potvrdenom podpisom preberacieho protokolu v zmysle Prílohy č. 1.
V prípade reklamácie daru darca nezodpovedá za zistené škody.

Článok III.
Všeobecné ustanovenia
1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Darca svojím podpisom na tejto
zmluve potvrdzuje, že rozumie a súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto zmluve
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia zmluvnými stranami. Dňom
podpisu zmluvy obdarovaný preberá dar do svojej moci, v súlade s Prílohou č. 1.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jedno originálne vyhotovenie je určené pre
každú zo zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti doručované na základe tejto zmluvy sa
považujú za doručené (i) dňom prevzatia zásielky adresátom, alebo (ii) piatym dňom po
odoslaní doporučenej zásielky na adresu druhej zmluvnej strany (adresáta) uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy (prípadne na inú písomne oznámenú adresu), pokiaľ zásielka nie je adresátom
prevzatá, a to aj ak sa o nej adresát nedozvie, alebo (iii) dňom odmietnutia prevzatia
doporučenej zásielky adresátom. E-mail sa považuje sa doručeným tretím (3.) dňom po dni
odoslania, v prípade ak je evidentné, že adresátovi bol mail doručený. Pri právnych úkonoch,
pri ktorých zmluva ustanovuje písomnú formu, nie je elektronické doručovanie prípustné.
5. Obdarovaný týmto udeľuje súhlas darcovi so spracúvaním osobných údajov. Obdarovaný
vyhlasuje, že bol oboznámený s Pravidlami ochrany osobných údajov Darcu, ktorých znenie
sa nachádza tu: https://www.nadaciaspp.sk a zabezpečí aby s nimi oboznámená aj príslušná
dotknutá osoba, t. j. aby jej boli poskytnuté všetky informácie o spracúvaní a nakladaní s jej
osobnými údajmi, vrátane ich práv, ktoré si môže uplatniť v zmysle príslušných právnych
predpisov (najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak
súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.
V Bratislave, dňa ......................... 2022

Za Darcu:

Za Obdarovaného:

v. r.
Nadácia SPP
Ing. Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP

Zverejnená dňa:
24.03.2022
Nadobudla účinnosť dňa: 25.03.2022

v. r.
Nadácia PSK pre podporu rodiny
Mgr. Viktor Guman, správca nadácie

Príloha č. 1
Predmet darovania – preberací protokol
I. Technická špecifikácia daru (predmetu darovania):
1. Digitálny teplomer Flexible tip, model KD-1501, zelená farba v počte kusov 6 336
2. Špecifické parametre:
• použitie: medicínske, multifunkčné
• spôsob merania: digitálny
• miesto merania: podpazušie
• typ hrotu: flexibilný
• teplotný rozsah: max. 43,9°C, min. 32°C (resp. °F)
• iná špecifikácia: vodeodolný, alarm horúčky
II. Preberací protokol
1. Odovzdávajúci - darca týmto odovzdáva preberajúcemu - obdarovanému predmet darovania
tak ako je špecifikovaný v bode I vyššie.
2. Odovzdávajúci prehlasuje, že predmet darovania v plnom rozsahu zodpovedá špecifikácií
uvedenej v tomto protokole, darované teplomery sú nové, nepoškodené (vrátane obalov).
Tento protokol si odovzdávajúci a preberajúci riadne prečítali a potvrdzujú, že prevzatie a odovzdanie
predmetu darovania prebehlo v súlade s týmto protokolom. Protokol je prílohou č. 1 zmluvy, tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy kedy došlo aj
odovzdaniu daru, a čím sa považuje dar za riadne odovzdaný darcom a prevzatý obdarovaným.
Za Darcu:

Za Obdarovaného:

v. r.
Nadácia SPP
Ing. Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP

v. r.
Nadácia PSK pre podporu rodiny
Mgr. Viktor Guman, správca nadácie

