
 

 

AROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 
medzi 
 
Názov:                     WOODCOTE GROUP s.r.o. 
Sídlo:                       Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 
IČO:                         31364951 
DIČ:                         2020337671 
Registrácia:              Zapísaný v OR OS Bratislava I, vložka č. 6333/B 
Zastúpená:               Ing. Martin Zavacký, konateľ  
Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka a. s. 
IBAN:                       SK93 0200 0000 0031 8453 4851 
(ďalej ako „darca") 
 
A 
 
Názov :                   Nadácia Košického samosprávneho kraja 
Sídlo:                      Námestie Maratónu mieru 68/1 042 66 Košice 
IČO:                        53329333 
DIČ:                        2121432577 
Registrácia :            Ministerstvo vnútra SR, reg. č. 203/Na – 2002/1233 
Zastúpená :              Ing. Vladimír Pauco – správca nadácie 
Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu :               SK72 0900 0000 0051 8801 1600 
(ďalej ako „obdarovaný") 
(darca a obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „zmluvná strana“) 
 
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM: 
 
 

Článok I 
Predmet Zmluvy 

 
1. Darca na základe ustanovení tejto zmluvy daruje obdarovanému (i) peňažný dar vo výške 5 000,- 

EUR ( slovom päťtisíc EUR ), ktorý je povinný previesť bezhotovostným prevodom na bankový 

účet obdarovaného do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a (ii) Tesco poukážky 

v celkovej hodnote 5 000,- EUR ( slovom päťtisíc EUR ), ktoré je možné využiť na nákup potravín 

a/alebo tovaru v maloobchodnom reťazci predajní TESCO STORES SR, a.s. 

2. Darca poskytuje dar obdarovanému na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

3. Účelom daruje podpora obdarovaného v rámci podpory verejnoprospešného účelu darcu a to v 

súlade s verejnoprospešným účelom darcu uvedeným v článku III Nadačnej listiny darcu. Nadačná 

listina je dostupná na tomto odkaze: 

http://www.nadaciaksk.sk/pages/dokumenty.php?active=dokumenty&cat=zakladne 

Tesco poukážky budú použité ako podpora jednotlivcom a rodinám prichádzajúcim z Ukrajiny 

v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Účelom finančného príspevku je pokrytie nákladov za energie 

http://www.nadaciaksk.sk/pages/dokumenty.php?active=dokumenty&cat=zakladne


 

 

(voda, elektrina, plyn) a pohonné hmoty, vynaložených v súvislosti s podporou jednotlivcom 

a rodinám prichádzajúcim z Ukrajiny v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.  

4. Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa, že poskytnutý dar prevezme v súlade 

s podmienkami tejto zmluvy. 

 
Článok II 

Práva a povinnosti 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, predmet  daru bude obdarovanému poskytnutý tak, že finančný dar 

bude poskytnutý prevodom na účet obdarovaného uvedený v záhlaví tejto zmluvy a Tesco 

poukážky budú odovzdané zástupcom darcu osobne do 10 dní od účinnosti zmluvy. Odovzdanie 

a prevzatie Tesco poukážok bude potvrdené na preberacom protokole. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že je oprávnený dar prijať, a že neexistujú žiadne zákonné, administratívne 

a ani iné prekážky s tým súvisiace. 

3. Darca je oprávnený vykonať vhodným spôsobom kontrolu oprávnenosti prijať dar. Obdarovaný je 

povinný mu za týmto účelom bezodkladne a bezodplatne poskytnúť súčinnosť. 

4. V prípade nesplnenia podmienok na poskytnutie daru je obdarovaný povinný na základe písomnej 

výzvy darcovi vrátiť dar, a to najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia takejto výzvy. 

5. Darca je oprávnený požadovať vrátenie daru aj v prípade, ak správanie obdarovaného s ohľadom 

na všetky okolnosti konkrétneho prípadu, možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov 

a zneváženie účelu, na ktorý bol dar poskytnutý. 

6. Zmluvné strany sú oprávnené zverejniť informáciu o podpore obdarovaného formou daru. 

Obdarovaný poskytne darcovi potrebnú súčinnosť na účely prezentácie darcu a jeho činnosti 

v súvislosti s poskytnutím daru podľa tejto zmluvy. 

7. Zmluvné strany týmto prejavujú súhlas, aby sa ich údaje vyplývajúce zo zmluvy uvádzali 

v prehľade obdarovaných osôb a zverejňovali tretím osobám v súlade s platnými právnymi 

predpismi. 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného dokladu písomne informovať druhú  zmluvnú stranu  

o akýchkoľvek zmenách v údajoch uvedených v záhlaví zmluvy a o iných skutočnostiach, 

významných pre riadne plnenie zmluvy.  

9. Darca nezodpovedá za podmienky použitia Tesco poukážok stanovených ich vydavateľom.  

 
Článok III. 

Spracúvanie osobných údajov 
 
1. V prípade, ak za splnenia určitých kritérií darca ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje 

obdarovaného, k spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“). Darca 

sa na účely ZoOÚ považuje za prevádzkovateľa. Dotknutou osobou sa na účely ZoOÚ rozumie 

obdarovaný, resp. osoba oprávnená konať za obdarovaného. 

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie plnenia zo zmluvy podľa § 13 

ods. 1. písm. b) ZoOÚ. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností zo 



 

 

zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu existencie tejto zmluvy a 

v prípade ukončenia zmluvy po dobu určenú osobitnými predpismi (napr. predpisy o archivácií, 

účtovné predpisy).  

3. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie 

vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných 

údajov. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných 

údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo 

podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

4. Poskytnutie osobných údajov podľa tejto zmluvy je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia 

prevádzkovateľovi nezodpovedá prevádzkovateľ za riadne a včasné plnenie povinností podľa 

zmluvy.  

5. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje tretej strane, ktorá 

prevádzkovateľa zastupuje alebo inak chráni práva a oprávnené záujmy prevádzkovateľa (napr. 

osoby oprávnené na vymáhanie a inkaso pohľadávok objednávateľa a pod.) alebo sa s 

prevádzkovateľom podieľa na vytváraní, vývoji, realizácii alebo predaji tovaru, alebo sa podieľa na 

údržbe, prevádzke, vývoji systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k 

predaju tovaru prevádzkovateľom a tiež subjektom, ktoré spracúvajú prevádzkovateľovi 

účtovníctvo. 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba v písomnej podobe, a to vo forme dodatkov 

odsúhlasených  oboma zmluvnými stranami. Kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy je 

možné meniť bez potreby dodatku k tejto zmluve, na základe písomného oznámenia dotknutej 

zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

2. Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky 

odoslanej zmluvnou stranou poštou na adresu druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú 

v záhlaví tejto zmluvy. Za deň doručenia sa považuje piaty deň po odoslaní písomnosti, ak 

preukázateľne nedošlo k doručeniu skôr. 

3. Každé ustanovenie tejto zmluvy sa vykladá v prospech jeho platnosti. Pokiaľ by niektoré 

ustanovenie tejto zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov neplatné, bude neplatné iba 

v danom rozsahu a ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú záväzné a v plnom rozsahu platné 

a účinné. V prípade takejto neplatnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby nahradili 

príslušné ustanovenie zmluvy jemu obsahom a zmyslom najbližším platnými ustanoveniami, aby 

bol naplnený cieľ a účel tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za ich túto zmluvu podpisuj, sú plne oprávnené 

a spôsobilé na takýto úkon, a ich konanie platné a účinne zaväzujú tú zmluvnú stranu, za ktorú 

tieto osoby konajú. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý strana obdrží po jednom vyhotovení. 



 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že táto 

zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená v tiesni, ani za 

nápadné nevýhodných podmienok.  

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného. 

 
 
V Bratislave, dňa 14.04.2022                                          V Košiciach, dňa 20.04.2022 
 
Darca       Obdarovaný 
 
 
 
.........................................                                          ................................................. 
WOODCOTE GROUP s.r.o.    Nadácia Košického samosprávneho kraja 
Ing. Martin Zavacký, konateľ    Ing. Vladimír Pauco – správca nadácie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


