
FRESENIUS 
KABI 
caring for life 

Fresenius Kabi s.r .o., org. zložka 
Lakeside Park 

Tomášikova 64, Bratislava 831 04 
IČO: 35 905 671 

DAROVACIA ZMLUVA 
Číslo: SMLSK .,190 ·1J ~ 

V nižšie uvedený deň, mesiac a rok uzavreli nasledujúce zmluvné strany: 

Fresenius Kabi s.r.o. 
so sídlom Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/ 65, PSČ 140 00, Česká republika. IČO: 251 
35 228, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č.: 
52618, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej 
zložky: 
Fresenius Kabi s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Lakeside Park, Tomášikova 64, 
Bratislava 831 04, IČO 35 905 671, IČ DPH: SK2021897944, číslo účtu : SK69 1100 0000 
0026 2883 8748, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 
oddiel Po, vložka č.: 1203/ B, zastúpenou: Mgr. Václava Mošnová, MBA, prokurista, a Mgr. 
Marek Tietze, prokurista 
ako darca na strane jednej (ďa lej len „Darca") 

a 'l . . / 
Obchodné meno/ Názov právnickej osoby: ~Ot,,(,,(/~ ,A91-tf,(,,,,él~u 
so sídlom : Jijfi~ -1~ 9'il-tJl& ,t~ ~ 
IČO: í?eZ3.~ :.Z. 319 
Dl C/I C DPH: - z"-"-o 2-.... ""'1'--<0=1-__;;;_,_q.,_t,~ ž:-,Z..,;-----
čí sl o bankového účtu: / v ~~ 
zapí~aný/,á v : ~ CR<p,1/E[¼L 11~/!.llr~IJčA.1,Á·,,,~ . 
za stu peny 'lltt1~ v7 ~ ,I /J1ll /"'rvv l'V ' -

ako obdarovaný na strane druhej (ďalej len „ObdarvaRt") ~ ti 

(spoločne ďalej ako „Zmluvné strany" alebo „Strany") 

podľa ustanovení § 628 a nasl. zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 
(ďalej len „Občiansky zákonník") túto Darovaciu zmluvu (ďalej len „Zmluva"). 

1. Predmet Zmluvy 

2 . 

1. 1. Touto Zmluvou sa Darca zaväzuje bezplatne prenechať Obdarovanému za podmie
nok stanovených touto Zmluvou dar bližšie špecifikovaný v bode 2. tejto Zmluvy a 
Obdarovaný výslovne vyhlasuje, že tento dar od Darcu prijíma a zaväzuje sa ho vy
užiť spôsobom a za podmienok dojednaných v bode 2. tejto Zmluvy. 

(ďalej len „Da 
2.2. Darca prenecháva Obdarovanému Dar na základe teito Zmluvy na účel: 
zlepšenie kvality poskytovanej l iečebnej starostlivosti, alebo zlepšenie kvality života pa
cientov 
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2.3. Obdarovaný vyhlasuje, že Dar uvedený v bode 2.1. tejto Zmluvy od Darcu prijíma. 
Prevzatie daru potvrdia Zmluvné strany podpisom Odovzdávacieho protokolu, ktorý 
tvorí prílohu tejto Zmluvy, a to v lehote 30 dní 

3. Účel využitia Daru a povinnosti Obdarovaného 
3.1. Obdarovaný sa zaväzuje využiť Dar len na účel vymedzený v bode 2.2. tejto Zmlu

vy, na ktorý mu bol Darcom prenechaný. Obdarovaný nie je oprávnený bez súhlasu 
Darcu použiť Dar inak alebo v inom rozsahu ako je uvedené v bode 2.2. tejto Zmlu
vy. 

3.2. Obdarovaný sa zaväzuje preukázať Darcovi najneskôr do 14 dní od uzavretia tejto 
Zmluvy a prevzatia Daru, že Dar využil na účel stanovený v bode 2.2. tejto Zmluvy. 
Darca v prípade podozrenia, že Obdarovaný využil alebo využíva Dar v rozpore 
s touto Zmluvou, má právo kedykoľvek vyzvať Obdarovaného, aby sa k podozreniu 
vyjadril a poskytol informácie a doklady o riadnom použití Daru . Obdarovaný je 
v takom prípade povinný tak učiniť do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. 

3.3. Obdarovaný sa zaväzuje preukázať Darcovi najneskôr do 2 mesiacov od uzatvorenia 
tejto Zmluvy formou čestného prehlásenia, že Dar bol využitý na stanovený účel 
podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy. 

3.4. V prípade, že Obdarovaný poruší svoju povinnosť stanovenú v bodoch 3.1. a 3.3. 
tejto Zmluvy, je Darca oprávnený od tejto Zmluvy písomne odstúpiť. V takom prípa
de je Obdarovaný povinný vrátiť Dar bezodkladne v plnom rozsahu Darcovi, a to 
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Obdarovanému. 

3.5. Obdarovaný je povinný, ak právne predpisy nestanovujú inak, vo svojom mene a na 
svoju vlastnú zodpovednosť splniť všetky daňové a odvodové povinnosti uložené prí
slušnými právnymi predpismi v súvislosti s peňažnými a nepeňažnými plneniami pri
jatými od Darcu, ako aj s prípadnými peňažnými a nepeňažnými plneniami ďalej re
alizovanými Obdarovaným. Obdarovaný berie na vedomie skutočnosť, že Darca je 
v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „Zá
kon o dani z príjmov") povinný vykonať zrážku dane z poskytnutých peňažných 
plnení Príjemcovi podľa Zmluvy a plniť oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane 
o poskytnutých nepeňažných plneniach Obdarovanému podľa tetto Zmluvy.; 
V prípade, ak Obdarovaný v záhlaví tejto Zmluvy neuviedol svoje DIC a/ alebo IC 
DPH, týmto čestne vyhlasuje, že mu tieto neboli pridelené. Obdarovaný súhlasí 
s tým, že Darca bude voči nemu plniť oznamovacie povinnosti v zmysle Zákona 
o dani z príjmov na e-mailovú adresu uvedenú v bode 4.8. tejto Zmluvy. 

3.6. Zmluvné strany berú na vedomie a zaväzujú sa dodržiavať oznamovacie povinnosti 
upravené v Zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (,,ďalej len 
Zákon o liekoch") týkajúce sa oznamovania a zverejňovania údajov o peňažných 
a nepeňažných plneniach poskytnutých priamo alebo nepriamo zdravotníckym pra
covníkom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Obdarovaný sa zaväzuje 
splniť povinnosti stanovené Zákonom o liekoch vo vzťahu k akýmkoľvek plneniam, 
ktoré poskytne priamo alebo nepriamo zdravotníckym pracovníkom alebo poskyto
vateľom zdravotnej starostlivosti v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Obdarovaný 
je povinný najmä v lehote do 20 dní od poskytnutia peňažného plnenia alebo nepe
ňažného plnenia oznámiť Darcovi v elektronickej podobe zoznam zdravotníckych 
pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým bolo peňažné alebo 
nepeňažné plnenie poskytnuté a to v rozsahu určenom Zákonom o liekoch; ak Dar
ca neurčí inak, elektronická podoba bude zodpovedať elektronickému formuláru 
predpísanému Národným centrom zdravotníckych informácii pre plnenie povinností 
Darcom. Obdarovaný je tiež povinný dotknutých zdravotníckych pracovníkov 
a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o takomto oznámení resp. zverejnení 
údajov o poskytnutí plnenia náležite informovať. Obdarovaný zodpovedá za pres
nosť, úplnosť a správnosť údajov a informácií, ktoré Obdarovaný poskytuje Darcovi 
v súlade s týmto bodom Zmluvy a v súlade so Zákonom o liekoch. 

3. 7. Obdarovaný je povinný zbaviť zodpovednosti a odškodniť Darcu najmä, nie však 
výlučne, za nároky, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností poskytnúť resp. 
zverejniť informácie o peňažných a/alebo nepeňažných plneniach poskytnutých 
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zdravotníckym pracovníkom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
v zmysle bodu 3.5. Zmluvy a v súlade so Zákonom o liekoch. 

4 . Záverečné ustanovenia 
4.1. Táto Zmluva, ako aj všetky právne vzťahy založené touto Zmluvou, sa riadi práv

nym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán v tejto 
Zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a príslušnými ustanoveniami Ob
čianskeho zákonníka, ktoré upravujú darovaciu zmluvu a od ktorých sa nemožno 
odchýliť. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na právomoci súdov Slovenskej republiky, a to na pre
jednanie a rozhodnutie sporov a iných právnych vecí vyplývajúcich z právneho 
vzťahu založeného touto Zmluvou, a tiež vzťahov s touto Zmluvou súvisiacich. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že túto Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať 
len písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán . Za písomnú formu pre tento účel 
sa nepovažuje výmena e-mailov či iných elektronických správ. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená previesť 
práva alebo povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu druhej Zmluvnej 
strany. 

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy nie je v rozpore s 
akýmikoľvek pravidlami vyplývajúcimi z Etického kódexu GENAS, ako ani s platnými 
právnymi predpismi a že sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú tieto pravidlá 
a predpisy dodržiavať. Obdarovaný vyhlasuje, že akýkoľvek rozpor so záväzkami 
podľa tejto Zmluvy Darcovi bezodkladne oznámi . 

4 .6. Zmluva nadobúda p latnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými strana
mi. 

4. 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy nedopustili 
a zároveň sa výslovne zaväzujú, že sa pri plnení práv a povinností z tejto Zmluvy 
vyplývajúcich a v súvislosti s touto Zmluvou nedopustia korupčného konania, teda 
že nevykonali a nevykonajú žiadnu ponuku, sľub, ani neposkytli a neposkytnú žiad
ne neoprávnené výhody v prospech iného za účelom získania výhody alebo odmeny 
v akejkoľvek forme. 

4.8. Zmluvné strany uvádzajú svoje kontaktné údaje (e-mail, tel./fax.) pre efektívnosť 
ich vzájomnej kom~jl<ácie..;_/].; .,Or7 
- Darca: l/&.!<rvt r/~0 
- Obdarovaný: 09 /1,.I C r? J Z 1 

4 . 9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom obidva rovnopisy majú platnosť 
originálu a každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise. 

V ~ dňa,~.:.'!!~-- v ~dňa ,,eJ_ -1?. 4J 1,/-
~i.,◄ ,, [ 

Fresenius Kabi s.r.o. 
prostredníctvom 

Fresenius Kabi s.r.o., organizačná zložka 
Mgr. Václava Mošnová, MBA, prokurista 

Mgr. Marek Tietze, prokurista 

Príloha: Vzor Odovzdávacieho protokolu. 

Obdarovani 

T 

I( +'f 0cli>-LNYc,s, t<o~,s;~ 
.:. ~c: bo 

"'t "· .. '.Vis 
IUlfK.1...10 . '2. 

GldJ II~ -OVtf ./ j-Z.! J/t;77f 
,../ 

9-1 ,!-'}/ n-7. /~ 
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Ziadost o dar 

Obcho~ -~ meno žj..adatel) : ~Ít~ 
1 

-~,d_, ~ -A/kh-1'Ác_/,4Ú~ 
sídlo: ~~.,~ 11; '1~':fof ,&vvvvv-,vr~ · · --,~- · "j' - .. 
IČO: '(l&J S'.2. 3 fo/ 
DIČ/IČ DPH: UJ 2,. 102- q o/ ":1- 2.... . ' 
zapísaný: ~~ -~ ~~ · 
zastúpený, funkcia : /Á/G G R-Ot-1~t/A-- /fL. ~8t::7/'J R.llft)/R4'1:.~ 

I 

Dátum: J 3. 1 1 ,to l rf 

Podpis žiadate! 
/J/G' . G'liJJ-l&?J~ 1H-f.l!.~ / ,UM) /7čl_::~ 

Titu., ·v .. --...-· ___ . isko, funkcia 

Účel daru: 
Na zlepšenie kva lity života pacientov počas pobytu v zariadení, pre lepší komfort 
pacientov a návštev zariadenia 

I 

Umiestenie daru (v prípade nepeňažného daru): lf1(;;vo (_ (A - ZSJ' H IAi&,-tJ-0 VO 

Odhadovaná hodnota nepeňažného daru: ~ 00; (; f ::é,, 

Prenechanie daru vo vyššie uvedenej podobe podlieha podpisu darovacej 
zmluvy a vyhotovená a schválená žiadosť nepredstavuje zmluvný záväzok 
Fresenius Kabi s.r.o. 

Zodpovedný zamestnanec Fresenius Kabi s.r.o. 

Meno zodpovedného zamestanca, pozícia : 
Mgr. Gabriela Czifra 
Product Specialist 

Da' tum·. o! J // 1. /4?(/\ gl;tSEb._-~\ 
gzzsnsrn :m c 2 z ·1a1 

Pod~ oaszi 

111.....-; ,_..,, uí '"'f' · · sn1MJSllU "i „ 

Schválenie ži o 
Meno a priezvisko 

MVDr. Jaroslav Brudňák 
SM Clinical Nutrition 

Mgr. Václava Mošnová, MBA 
Mgr. Marek Tietze 

Prokúra 

Schválené/Neschválené 

Schválenér· 
, 

,~. lit: 

Schválené/Neseh,..álaAé v 

Podpis 

~ .,.... ---
r .,. ... , .,. Ii 
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