
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NEPEŇAŽNÉHO DARU 

uzatvorená podl'a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "Zmluva") 
Číslo zmluvy Darcu: 12-02 

uzavretá medzi: 

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s. 
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 

35 829 052 

Sídlo: 

IČO: 

v mene spoločnosti p. Michele Bologna 
koná: riaditel' Komunikácie a vzťahov s verejnosťou 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, č.vi.:2904/B 

("Darca") 

a 

Názov inštitúcie: Obec Vojany 

Sídlo: Obecný úrad Vojany, č. 72 

332127 IČO: 

v mene inštitúcie koná: p. Štefan Czinke 

starosta 

("Obdarovaný") 

(ďalej spolu tiež "Zmluvné strany" alebo osobitne "Zmluvná strana") 

1 PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie nepeňažného daru Darcom, ktorým sa rozumie 
vyradený, na ďalšie použitie darcom nevhodný majetok - rampový sklad a prístrešok 
(inventárne číslo Darcu 21494) v počte l kus a Prístrešok Škoda (inventárne číslo Darcu 
20503) v počte l ks (ďalej len "dar") a prijatie nepeňažného daru Obdarovaným. 

1.2 Darca daruje a Obdarovaný dar s vďakou a bez akýchkol'vek výhrad prijíma. 
Obdarovaný prehlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom daru. 

1.3 Darca sa zaväzuje dar odovzdať a Obdarovaný sa zaväzuje dar prevziať do 30 dní po 
podpise Zmluvy. Dar odovzdá Darca Obdarovanému na základe podpisu preberacieho 
protokolu oboma Zmluvnými stranami, v ktorom bude predmet daru špecifikovaný. 

1.4 Miesto odovzdania a prevzatia Predmetu zmluvy: 
Slovenské elektrárne, a.s. 
Elektrárne Vojany, 076 73 Vojany 

1.5 Všetky náklady súvisiace s prevzatím Daru znáša Obdarovaný, pričom pri preberaní Daru 
je povinný postupovať podl'a pokynov Darcu. Obdarovaný zabezpečí na svoje náklady 
práce a všetky činnosti spojené s prevzatím, manipuláciou - nakládkou a odvozom daru 
z miesta Darcu na miesto určenia. Obdarovaný zodpovedá počas prepravy za 
dodržiavanie dopravných a bezpečnostných predpisov pri preprave Daru po 
komunikáciách Darcu. 

1.6 Obdarovaný zabezpečí prepravu Daru tak, aby počas odberu Daru a/alebo prevozu Daru 
nedochádzalo k znečisteniu priestorov Darcu v areáloch Slovenských elektrární, a.s. 
(ďalej v Zmluve ako "SE"). Obdarovaný je povinný pri plnení povinností vyplývajúcich 
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[ 
z tejto Zmluvy počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku Darcu a/alebo 
tretích osôb, resp. na zdraví tretích osôb, resp. škodám na životnom prostredí. 

1.7 Pri vjazde motorových vozidiel do areálu SE je Obdarovaný povinný dodržiavať dopravné 
predpisy a príslušné vnútorné predpisy Darcu. 

1.8 V prípade, že dôjde k porušeniu povinnosti Obdarovaného, resp. ním povereného 
prepravcu, vyplývajúcej z bodu 1.6 Zmluvy, je Obdarovaný povinný odstrániť vzniknutý 
závadný stav bez zbytočného odkladu a v prípade, že dôjde ku škode, Obdarovaný sa 
zaväzuje škodu nahradiť v plnom rozsahu. 

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

2.1 Zmeny a doplnenia 

Akékol'vek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mozu vykonať iba na základe 
dohody obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov 
k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

2.2 Oznámenia a komunikácia 

Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi Zmluvnými stranami podl'a tejto Zmluvy 
sa uskutočňuje písomne, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou, faxom 
alebo e-mailom a považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej Zmluvnej 
strane; v prípade oznámenia faxom alebo e-mailom sú Zmluvné strany povinné najneskôr 
do 3 dní doručiť originály listín a to na adresy Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto 
Zmluvy. 

2.3 Kontaktné osoby: 
Na účely vykonávania ustanovení tejto Zmluvy sú koordinátormi nasledovné osoby: 

za Darcu: p. Jozef Slávik, t. č. 0910/673 655 

za Obdarovaného: p. štefan Czinke, t. č. 056 l 6395234 

2.4 Nadpisy 

Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Zmluvy sú len informatívne a neovplyvňujú jej výklad. 

2.5 Prejav vôle 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 
uzavretá podl'a ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumitel'ne a nie v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez 
akýchkol'vek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú. 

2.6 Spory 

Akýkol'vek spor týkajúci sa tejto Zmluvy, bude predložený na rozhodnutie príslušnému 
súdu Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho 
súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. 

2.7 Rozhodujúce právo 

Pokial' táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré 
vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi slovenského právneho poriadku. 
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2.8 Účinnost' 

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. 

2.9 Právne predpisy 

Právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi dojednaniami Zmluvných strán. 

2.10 Vyhotovenia 

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana 
dostane jedno vyhotovenie. 

2.11 Etický kódex a Princíp nulovej tolerancie korupcie 

Zmluvné strany sú oboznámené so skutočnosťou, že Darca ako člen skupiny Enel sa pri 
riadení obchodných činností a vzťahov riadi princípmi zakotvenými v Etickom kódexe 
spoločnosti, v Pláne nulovej tolerancie voči korupcii, ktorých znenia sú zverejnené na 
internetových stránkach http://www.seas.sk/spolocnostjeticky-kodex/ a 
http://www.seas.sk/ spolocnost/2473 (ďalej ako .,Princípy"). Obdarovaný berie na 
vedomie, že Darca si želá, aby sa jeho zmluvní partneri pri riadení svojich obchodných 
činností a vzťahov riadili rovnakými Princípmi. 

v Bratislave, dňa lf. ll2012 

V mene a za Darcu: 

Slovenské elektrárne, a.s. 
:..lovP""""' P.lel<t•érn~. a.s. 

, Mlyoske mvy 47 
/1 /Í 821 O!J Bratislava 
~/ť 13 /,.. ___ -1 -

l / 

· Michele Bolo{Ína 
riaditel' Ko.hunikácie a vzťahov 
s verejnosťou 

Vo Vojanoch, dňa '/9· /rl. 2012 

V mene a za Obdarovaného: 

Obec Vojany 

Štefan Czinke 
starosta 

.. 
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