
NADÁCIA J&T 

DAROVACIA ZMLUVA 

019/16/01 
Nadácia J&T Mesto Senec 
so sídlom: Dvoŕákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava so sídlom: Mestský úrad Senec, Mierové nám. 8, 
IČO: 30868513 903 01 Senec 
číslo účtu: 1222212222/8320 IČO: 00305065 

1255555555/8320 číslo účtu: 562441/5200 
zapísaná: v registri nadácií vedenom Ministerstvom za ktoré koná: Ing. Karol Kvál, štatutárny zástupca 
vnútra SR, reg. č. 203/Na-2002/851 (ďalej len „obdarovaný") 
za ktoré koná: Ing. Jozef Tkáč, správca Nadácie (spoločne tiež ako „zmluvné strany") 
(ďalej len „darca") 

uzatvárajú podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákč. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Občiansky zákonník") a v súlade s ustanovením § 33 zák. č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o nadáciách") túto Darovaciu zmluvu č. NF EPH 075/2016. 

Článok I 
1. Darca touto zmluvou sľubuje prenechať obdarovanému dar uvedený v bode 2. tohto článku zmluvy, a to na 

účel použitia, ktorý je špecifikovaný v bode 1. článku II zmluvy. 
2. Pre účely tejto zmluvy sa darom rozumie peňažný dar vo výške 6 000 EUR, slovom: šesťtisíc eur (ďalej len 

„dar"). 
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že dar je poskytovaný z prostriedkov Nadačného fondu EPH pod Nadáciou 

J&T, ktorý bol zriadený na základe Zmluvy o vytvorení nadačného fondu uzavretej medzi darcom 
a spoločnosťou Energetický a prúmyslový holding, a. s., so sídlom: Pŕíkop 843/4, 602 00 Brno, Česká republika. 

Článok II 
1. Dar poskytnutý na základe tejto zmluvy je obdarovaný povinný použiť na tento účel: úhrada časti nákladov za 

stropný zdvíhací systém HUMAN CARE ZM 16 04 75 (bližšia špecifikácia v prílohe č. 1 tejto zmluvy). 
2. Darca sa zaväzuje previesť dar na účet obdarovaného č. 562441/5200, a to do 10 dní odo dňa podpísania tejto 

zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
3. Obdarovaný darcov sľub prenechať mu dar podľa tejto zmluvy prijíma a zaväzuje sa dar použiť len na účel 

špecifikovaný v bode 1. tohto článku zmluvy. 
4. V prípade, že nedôjde k vyčerpaniu celej sumy daru k účelu, na ktorý bol dar poskytnutý, obdarovanému zaniká 

právo na tieto nevyčerpané finančné prostriedky (t. j. nevyčerpanú časť daru) a o tento rozdiel bude znížená 
celková suma daru, ktorá má byť vyplatená podľa článku II bodu 1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade, ak obdarovanému nevzniknú náklady alebo časť nákladov špecifikovaných v bode 1. tohto článku 
zmluvy, je obdarovaný povinný bezodkladne zabezpečiť vrátenie príslušnej časti sumy poskytnutého daru 
darcovi, ktorý nebol alebo nemohol byť použitý na účel špecifikovaný v bode 1. tohto článku zmluvy. 

5. Obdarovaný je povinný preukázať darcovi ako dar použil, najmä umožniť darcovi kontrolu príslušných dokladov 
osvedčujúcich použitie daru. Obdarovaný sa zaväzuje informovať darcu o použití daru najneskôr do 31. 12. 
2016 a túto skutočnosť je obdarovaný povinný doložiť darcovi záverečnou správou a vyúčtovaním (kópiami 
daňových dokladov). 

6. Obdarovaný je povinný na požiadanie darcu dar bezodkladne vrátiť darcovi, ak nesplní ktorúkoľvek zo svojich 
povinností podľa bodov 2., 4. alebo 5. tohto článku zmluvy. 

7. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný k nemu správa tak, že tým hrubo porušuje dobré 
mravy. 
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8. Obdarovaný vyhlasuje, že všetky informácie, vyhlásenia, údaje a dokumenty, ktoré predložil alebo poskytol 
darcovi v súvislosti s poskytnutím daru sú pravdivé, presné a úplné. Zmluvné strany sa dohodli, že darca je 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade nepravdivosti, nepresnosti alebo neúplnosti ktoréhokoľvek 
vyhlásenia obdarovaného uvedeného v predchádzajúcej vete tohto bodu zmluvy a obdarovaný je povinný 
poskytnutý dar bezodkladne vrátiť darcovi. 

9. V prípade, že obdarovaný poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa bodov 4., 5., 6., 7. alebo 8. tohto Článku 
zmluvy: 
a) je darca oprávnený požadovať od obdarovaného zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z poskytnutého 

daru; zmluvná pokuta je splatná do 10 pracovných dní na základe písomnej výzvy darcu. Darca je oprávnený 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty za každý prípad porušenia povinností a záväzkov obdarovaného 
v zmysle tohto bodu zmluvy; a 

b) je obdarovaný povinný zaplatiť darcovi všetku škodu a iné náklady (najmä odvody, pokuty a penále podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov), ktoré darcovi takto vzniknú. 

Článok III 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, s výslovným odvolaním 

sa na túto zmluvu, formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
3. Právne skutočnosti a právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä Občianskym zákonníkom a Zákonom o 
nadáciách. 

4. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku. 
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán 

dostane po jednom vyhotovení. 
6. Všetky prílohy k tejto zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že jej obsahu porozumeli, že zmluva 

vyjadruje ich slobodnú, vážnu a omylov zbavenú vôľu byť viazaný zmluvou s takýmto obsahom, že zmluvu 
nepodpisujú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

Darca Obdarovaný 

V Bratislave dňa: 

••<*• 

Nadácia J&T 
Ing. Jozef Tkáč 
správca Nadácie 

cia J S ľ 

B11 OS Briiaííws 

Ďľr 30868513 

v ....Senci dňa- 07.07.2016 

Mesto Senec 
Ing. Karol Kvál 
štatutárny zástupe 

Prílohy podľa textu. 
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POPIS PROJEKTU žiadateľa pre Nadáciu J&T 

Názov projektu: obstaranie 0 inštalácia zariadenia: 

STROPNÝ ZDVÍHACÍ SYSTÉM HUMAN ČARE ZM 16 04 75 

Objednávateľ! Mesto Senec, v zastúpení Ing. Karol Kval - primátor mesta 

Sídlo: Mestský úrad v Senci Mierové nám- 8, 903 01 Senec 

Miesto inštalácie: Zariadenie opatrovateľskej služby Senec 
Hviezdoslavova ul. 55 
903 01 Senec 

Charakter vzťahu medzi objednávateľom a miestom Inštalácie: Zariadenie opatrovateľskej služby 

Senec Je v zrlaďovateľskcj pôsobnosti mesta Senec. 

Cieľom projektu je : pomôcť pri starostlivosti fyzicky a zdravotne postihnutých klientov v Zariadení 

opatrovateľskej služby mesta Senec (ďalej ul len ZOS) Toto zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Senec, t . j . finančne je plne napojené na rozpočet mesta. Je to zariadenie pobytové, o kapacite 

max. 12 klientov (Iba pre občanov mesta Senec), ktorý majú k dispozícii 5 stálych izieb s toaletou l 1 

izba/po 2 klientoch} a 3 jedna izba je v pohotovosti pre akútne stavy (kedy je podľa usúdenia lekára 

vhodné izolovať klienta/pacienta od ostatných klientov ZOS, alebo napr. ked potrebujemp umiestniť 

bezdomovca, ktorého prepustia z nemocnice (na základe doterajšej našej skúsenosti) sú to zväčša 

prípady, kedy už nie je možné vzhľadom na zdravotný stav prepusteného z nemocnice pripustiť 

z humánnych dôvodov návrat do pôvodného prostredia) V tomto zariadení sa o klientov stará 8 

opatrovateliek, ktoré pracujú v trojzmennej prevádzke. V rámci zariadenia je k dispozícii jedáleň pre 

klientov, strava sa dováža v rámci budovy z mestskej vývarovne pre našich dôchodcov; dalej je to 

denná spoločenská miestnosť- kde majú možnosť pozerať TV, čítať, schádzať ako komunita a je tu 

ešte veľká kúpeľňa pre možnosť vykonania osobnej hygieny za pomoci opatrovateliek. Zariadenie 

Stropný zdvíhací systém HUMAN ČARE ZM 16 04 75, o ktorý sme si dovolili požiadať v rámci 

príspevku má práve napomôcť práci opatrovateliek zariadenia pri manipulácii so zdravotne, telesne 

handikapovanym klientom, eliminovať alebo znížiť jeho fyzickú bolesť pri premiestňovaní v rámci 

priestoru { 2 lôžka do kúpeľne, pri úprave lôžka, výmena posteľného prádla a pod.) a zároveň tým 

odbremení aj opatrovateľky od fyzickej námahy. 

Tento rok mesto Senec previedlo značnú rekonštrukciu tohto zariadenia zvláštnych 

rozpočtovaných prostriedkov. Izby boli vymaľované, novým zariadením vybavené.. Priručné toalety pri 

l2bách boli zrekonštruované novou sanitou, dlažba u, keramikou. Nový nábytok do dennej 

spoločenskej miestnosti bo' nakúpený. Zároveň mesto plánuje ešte v i l . polovici tohto roka zatepliť 

budovu a zrevitalizovať zeleň okolia budovy, aby klienti mali možnosť s'} príjemného pobytu vonku 

v záhrade zariadenia v prípade vhodného počasia. 

Vpripatíe udelenia príspevku v požadovanej výške 6 000,- Eur od Nadácie J&T sa podarí 

mestu dotvoriť komplexne (t.j. nielen interiérovým vybavením ale aj technickým vybavením, 

pomôckami] priestor ZOS na úroveň kvalitatívne vyššieho štandardu poskytovaných služieb 
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POPIS PROJEKTU žiadateľa pre Nadáciu J&T 

zdravotne a telesne handicapovaným, starým občanom nášho mesta, Mori pre svoju dennú 

existenciu po t reb u j ú asistenciu dtuhých 

Popis projektu žiadateľa o príspevok predložený Správnej rade Nadácie J&T 
Vypracovala /a žiadateľa: Ing. Jarmila Répássyová 

Prednostka MsÚ v Sene i 
Kontakt: repassyovaj@senec.sk: M: 0903 2S5 565; U. 02/20205104; 101,102 
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