DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
medzi:

Nadácia Tesco
Zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky pod číslom: 203/Na-2002/976
Sídlo:
Cesta na Senec 5880/2, 821 04 Bratislava
Zapísaná v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č.: 203/Na-2002/976
IČO:
42 184 126
DIČ:
2023190169
Zastúpenie:
Veronika Bush, správca nadácie
IBAN:
SK36 0900 0000 0050 4844 9715
SWIFT kód:
GIBASKBX
Kontaktná osoba:
Eva Martiníková
(ďalej len „Darca“)
a

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
So sídlom:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00603481
Zastúpené:
Ing. arch. Matúš Vallo
Kontaktná osoba:
Mgr. Sergej Kára
Mgr. Zuzana Stanová
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s
IBAN:
SK28 7500 0000 0000 2582 8023
(ďalej len "Obdarovaný")
(Darca a Obdarovaný ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“).

Preambula
1.

Nadácia Tesco bola zriadená a vykonáva svoju činnosť za účelom podpory výchovy, vedy a vzdelávania;
podpory akcií na využitie voľného času a rozvíjania talentu detí a mládeže; výberu a prípravy projektov
zameraných na ochranu životného prostredia; podpory sociálnych projektov; rozvoja zdravia a zdravého
životného štýlu; a iné.

2.

Obdarovaný ako mesto plní úlohy, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. Organizácia v rámci plnenia svojich povinností so
zreteľom na ohrozenie marginalizovaných skupín pandémiou ochorenia COVID-10 realizuje projekt
zameraný na pomoc týmto skupinám obyvateľov (ďalej len ako „Projekt“).
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3.

Nadácia Tesco má záujem finančne podporiť tento Projekt v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto
Zmluve a stať sa partnerom Projektu.

I.
Predmet Zmluvy

1.

Predmetom tejto Zmluvy je darovanie finančných prostriedkov v celkovej výške 16 180 eur (slovom:
šestnásťtisícstoosemdesiat eur) na účely Projektu (ďalej len „Dar“) a zároveň záväzok Obdarovaného
prezentovať Darcu ako partnera Projektu v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve, najmä
formou uvádzania loga Darcu na materiáloch a iných formách prezentácie Projektu. Obdarovaný má
záujem použiť finančné prostriedky v súlade s ich účelom.

II.
Podmienky darovania

1.

Darca bezodplatne prevádza Dar na Obdarovaného a Obdarovaný nadobúda Dar do svojho vlastníctva
a.zároveň vyhlasuje, že Dar bez výhrad prijíma a súhlasí s podmienkami darovania.

2.

Darca prevedie na Obdarovaného finančné prostriedky vo výške 16180 eur (slovom:
šestnásťtisícstoosemdesiat eur) formou bezhotovostného prevodu na bankový účet Obdarovaného,
uvedený v hlavičke tejto Zmluvy, a to do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

3.

Dar je poskytnutý výlučne za účelom podpory a úhrady nákladov Projektu v zmysle špecifikácie
rozpočtu, ktoré tvoria Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

4.

Obdarovaný vyhlasuje, že Dar prijíma a využije ho výlučne na dohodnutý účel podľa špecifikácie a
rozpočtu Projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy.

5.

Pred poskytnutím Daru je Darca oprávnený vykonať riadnu previerku Obdarovaného (za použitia
protikorupčných nástrojov) týkajúcu sa rizika poškodenia dobrého mena a dobrej povesti Darcu a
Obdarovaný je povinný takúto previerku a s tým súvisiace úkony strpieť a poskytnúť Darcovi potrebnú
súčinnosť a požadované informácie.

6.

Obdarovaný sa zaväzuje postupovať pri plnení v zmysle tejto Zmluvy tak, aby bolo vždy chránené dobré
meno a dobrá povesť Darcu a aby Darca neutrpel v dôsledku konania Obdarovaného alebo v súvislosti s
konaním žiadnu hmotnú ani nehmotnú ujmu.

7.

Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že Obdarovaný bude uvádzať logo Darcu na materiáloch a iných
formách prezentácie Projektu len v zobrazení, ktoré je súčasťou prílohy č. 4 tejto Zmluvy.

8.

Obdarovaný berie na vedomie, že výlučným nositeľom práv k logu je Darca a Obdarovaný nie je
oprávnený používať logo Darcu iným spôsobom a pre iné účely než je ustanovené v tejto Zmluve. Použitie
loga Darcu na iné účely než je ustanovené v tejto Zmluve musí byť vopred schválené Darcom.

9.

Obdarovaný sa zaväzuje postupovať pri plnení v zmysle tejto Zmluvy tak, aby bolo vždy chránené dobré
meno a dobrá povesť Darcu a aby Darca neutrpel v dôsledku konania Obdarovaného alebo v súvislosti s
konaním žiadnu hmotnú ani nehmotnú ujmu.
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10. Ak Obdarovaný nevyužije z akýchkoľvek dôvodov Dar alebo jeho časť na dohodnutý účel podľa odseku
3 a 4 tohto článku alebo ho využije v rozpore s touto Zmluvou alebo dobrými mravmi, Darca má právo
od tejto Zmluvy odstúpiť s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení Obdarovanému alebo
vyžadovať vrátenie časti Daru, ktorého sa porušenie týka, pričom Obdarovaný je povinný Dar vrátiť
Darcovi vo forme bezhotovostného prevodu na bankový účet Darcu, uvedený v hlavičke tejto Zmluvy, a
to do 7 dní od doručenia odstúpenia alebo oznámenia o vrátení časti Daru.

11. Obdarovaný berie na vedomie, že predmetom Daru sú finančné prostriedky získané Darcom v zmysle ust.
§ 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (tzv. 2%). Za týmto účelom sa Obdarovaný zaväzuje
poskytnúť Darcovi všetku nevyhnutnú súčinnosť v prípade kontroly príslušných dozorných orgánov,
súvisiacu s využitím Daru, ktoré pochádzajú z tzv. 2%. Súčasne sa Obdarovaný zaväzuje použiť Dar na
dohodnutý účel v lehote najneskôr do 31.5.2021.

12. Darca je oprávnený vykonať kontrolu, či je Dar Obdarovaným použitý v súlade s touto Zmluvou a to
najmä, aj keď nie výlučne, v nadväznosti na povinnosť v zmysle ust. § 50 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov. Obdarovaný sa zaväzuje poskytnúť Darcovi potrebnú súčinnosť.

13. Obdarovaný je súčasne povinný preukázať a poskytnúť Darcovi doklady preukazujúce použitie Daru na
účel uvedený v čl. II. bod 3. tejto Zmluvy a to v lehote najneskôr do 15.6.2021. Darca je oprávnený
vyžiadať k predloženým dokladom podľa predchádzajúcej vety dodatočné informácie, vysvetlenia a
doklady, ktoré je Obdarovaný povinný poskytnúť bez zbytočného odkladu. V prípade nesplnenia
povinnosti Obdarovaného podľa tohto bodu, má Darca právo od tejto Zmluvy odstúpiť s účinnosťou ku
dňu doručenia oznámenia o odstúpení Obdarovanému alebo vyžadovať vrátenie časti Daru, ktorého sa
porušenie týka, pričom Obdarovaný je povinný Dar vrátiť Darcovi vo forme bezhotovostného prevodu na
bankový účet Darcu, uvedený v hlavičke tejto Zmluvy, a to do 15 dní od doručenia odstúpenia alebo
oznámenia o vrátení časti Daru.

14. Obdarovaný sa zaväzuje predložiť Darcovi záverečnú správu o plnení Projektu do 15.6.2021. Záverečná
správa musí byť doručená Darcovi písomnou elektronickou alebo tlačenou formou kontaktnej osobe
Darcu uvedenej v tejto Zmluve, alebo na správkyňu Darcu či inú zodpovednú osobu za Darcu, o ktorej
bude Darca včas informovať. Záverečná správa musí obsahovať stručný priebeh a výsledky Projektu, na
aké účely bol Dar použitý a k akej zmene udelený Dar prispel. Obdarovaný môže požiadať o odklad
podania správy oproti stanovenému termínu prostredníctvom písomného kontaktovania správkyne Darcu.
V oprávnenom prípade Darca môže schváliť predĺženie termínu pre predloženie správy.

15. Ak v dôsledku porušenia povinnosti Obdarovaného využiť Dar v súlade s účelom dohodnutým v tejto
Zmluve orgány štátnej správy alebo samosprávy, či iné oprávnené subjekty uložia Darcovi sankciu (napr.
pokutu, penále a akýkoľvek iný finančný postih) podľa príslušných právnych predpisov, Darca má právo
požadovať od Obdarovaného sumu rovnajúcu sa výške sankcie, náhradu nákladov spojených s úhradou
tejto sankcie a tiež náhradu nákladov vynaložených na bránenie sa pred uložením sankcie. Sumu a náklady
podľa predchádzajúcej vety je Obdarovaný povinný uhradiť do piatich (5) dní od výzvy Darcu na ich
úhradu. V prípade omeškania Obdarovaného so zaplatením sumy v zmysle tohto bodu, je Darca
oprávnený účtovať Obdarovanému úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov.

16. Maximálny dovolený presun financií medzi jednotlivými položkami v rozpočte Projektu bez potrebného
súhlasu správkyne Darcu (Príloha č. 2) je dohodnutý na 10% z celkovej výšky Daru. Maximálny dovolený
presun financií medzi jednotlivými položkami v rozpočte Projektu so súhlasom správkyne Darcu (Príloha
č. 2) je dohodnutý na 25% z celkovej výšky Daru.
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17. Obdarovaný vyhlasuje a podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že bol oboznámený so znením pravidiel
poskytovania charitatívnych darov a Skupinovou smernicou o charitatívnych darov spoločnosti Tesco a
bude postupovať v súlade s jej princípmi.
III.
Osobitné ustanovenia
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že počas doby trvania Projektu sa budú vzájomne informovať o všetkých
zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla, miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych
orgánov vrátane spôsobu ich zastupovania voči tretím osobám ako aj oznamovať všetky rozhodujúce
skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy si navzájom budú poskytovať potrebnú
súčinnosť a navzájom sa budú včas informovať o všetkých okolnostiach významných pre plnenie ich
záväzkov podľa tejto Zmluvy.

IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí
a príloh bude zverejnená na webovom sídle obdarovaného. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
obdarovaným na webovom sídle obdarovaného.

2.

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ak táto Zmluva neustanovuje inak, sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

3.

Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Obdarovaný
dostane po 3 (troch) rovnopisoch.

4.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k Zmluve je možné uskutočniť výlučne formou písomných
chronologicky očíslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

5.

Obdarovaný sa zaväzuje, že neporuší právne predpisy týkajúce sa boja proti korupcii a úplatkárstvu
platných v rámci právneho poriadku, ktorým sa riadia Zmluvné strany a ustanovenia tejto Zmluvy.
Obdarovaný sa ďalej zaväzuje riadiť Protikorupčnými zásadami, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto Zmluvy,
ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou a zabezpečiť ich dodržiavanie.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že pred jej podpisom si Zmluvu prečítali, jednotlivým ustanoveniam Zmluvy
porozumeli a proti jej obsahu nemajú žiadne námietky. Ďalej vyhlasujú, že Zmluva vyjadruje ich skutočne
danú, slobodnú, vážnu, zrozumiteľnú a určitú vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Na znak svojho súhlasu so znením tejto Zmluvy Zmluvné strany pripájajú
podpisy zástupcov oprávnených konať v mene Zmluvných strán.
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V Bratislave, dňa..........................

V Bratislave, dňa..........................

Za Darcu:

Za Obdarovaného:

______________________________
Nadácia Tesco
Veronika Bush, v. r.
správkyňa

_____________________
Hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor
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Príloha č. 1
Popis projektu
Ochrana zraniteľných skupín mesta Bratislava počas koronakrízy
1.

Názov a adresa organizácie realizujúcej projekt:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99
Bratislava

2.

Kontaktná osoba
Mgr. Sergej Kára, tel.č. 0902 622 226, sergej.kara@bratislava.sk
Mgr. Zuzana Stanová, tel.č. 0918878195, zuzana.stanova@bratislava.sk

3.

Oblasť podpory podľa zákona o dani z príjmov – asignácia % dane:

- ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
4.

Trvanie projektu (Dátum začiatku projektu a dátum ukončenia projektu): od dňa podpisu
zmluvy do 31.5.2021

5.

Opis projektu (vysvetlenie obsahu projektu):
Zraniteľné skupiny mesta Bratislava (seniori, ľudia bez domova, ľudia s nižších
príjmových skupín a iní) sa počas koronakrízy v roku 2020 ocitli v ťažkej sociálnej
situácii plnej zdravotných nástrah. Mesto Bratislava si uvedomuje svoju zodpovednosť
voči ohrozeným obyvateľkám a obyvateľom mesta. Tú napĺňa okrem iného aj materiálnou
pomocou pre menované skupiny. Problémom sú však enormné náklady samospráv, ktoré
boli vynaložené pri prvej vlne nákazy a v spojení s celoplošnými výpadkami rozpočtov
miest sa tak materiálna pomoc stáva ťažko realizovateľnou. Mesto teda identifikovalo
materiálne potreby vybraných ohrozených skupín a pomenovalo ich potrebný rozsah,
ktorý je potrebné pokryť počas nadchádzajúcej jesene, ktorá prináša opätovne náročné
epidemiologické obdobie.
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6.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je poskytnúť materiálnu pomoc vybraným ohrozeným skupinám, ktorá
pomôže zmierniť alebo predchádzať následkom aktuálnej koronakrízy.
Čiastkové ciele:
- Zabrániť rozšíreniu ochorenia COVID-19 u ohrozených skupín, hlavne
zdostupnenie testovania pre ohrozené skupiny formou testovania, ktoré je na
úrovni štátu nedostatočné a neflexibilné. Zariadenia pre seniorov, kde sa vyskytne
podozrenie na nákazu potrebujú okamžitú intervenciu, vďaka ktorej je možné
otestovať všetkých obyvateľov daného zariadenia. Rovnako tak zariadenia
sociálnych služieb, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova. Táto intervencia je však
možná len v spolupráci so súkromnými partnermi, ktorí sa testovaniu testami PCR
venujú.
- Znížiť epidemiologické riziko v zariadeniach pre seniorov a to nákupom
germicídnych žiaričov, ktoré budú rozmiestnené po zariadeniach. Menované
žiariče dezinfikujú vzduch v miestnostiach alebo povrchy. Vďaka tomu sa znižuje
riziko šírenia ochorenia COVID19.
- Zabezpečiť základné životné potreby ohrozených skupín vďaka distribúcii
potravinovej pomoci. Ohrozené skupiny (rodiny v sociálnej kríze a ľudia bez
domova) sú kvôli koronakríze v situácii, kedy boli ich príjmy výrazne obmedzené.
Vďaka tomu sa často stáva, že je nemožné zabezpečiť nákup základných potravín
z bežného rozpočtu. Distribúciou potravinovej pomoci v uliciach alebo
ubytovniach mesta dokážeme túto situáciu zmierniť.
- Sprístupniť školskú dochádzku pre deti žijúce na mestských ubytovniach a to
prostredníctvom nákupu tabletov určených pre potenciálne domáce vzdelávanie.
Rodiny žijúce v mestských ubytovniach nemajú rozpočtové možnosti pre nákup
takéhoto typu učebných pomôcok. Mesto teda napomôže k realizácii školskej
dochádzky pri tejto cieľovej skupine

7.

Cieľová skupina:
a)
seniori – klientky a klienti 7-mich mestských zriadení pre seniorov (cca. 1000
ľudí)
b)
sociálne odkázané rodiny – rodiny žijúce na mestskej ubytovni Fortuna (cca 70
rodín)
c)
ľudia bez domova žijúci na území Bratislavy (cca 4000 ľudí)
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8.

Predpokladané výsledky a prínos projektu:
Merateľné údaje: počty zapojených účastníkov/ počet ľudí, ktorým projekt pomôže/ počet
ľudí, ktorých projekt ovplyvní:
-

120 testovaných osôb s podozrením na ochorenie COVID-19
Ochrana zdravia približne 1000 osôb v zariadeniach pre seniorov prostredníctvom
zabezpečenia germicídnych žiaričov.
70 rodín s deťmi využívajúce 27 tabletov pre vzdelávacie účely.

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu (prínos pre komunitu alebo pre cieľovú
skupinu/ hodnoty/nové vedomosti/ nové zručnosti:
Prínosy pre zraniteľné skupiny, medzi ktorých zaradzujeme seniorov, ľudí bez domova,
ľudí s nižších príjmových skupín a iných, ktorí sa počas koronakrízy v roku 2020 ocitli v
ťažkej sociálnej situácii sú nasledovné pre jednotlivé cieľové skupiny:

9.

a)

seniori - Výsledkom opatrení je ochrana zdravia a života klientov v zariadeniach
pre seniorov Hlavného mesta SR (HMSR) a zabezpečenie prevencie pred nákazou
koronavírusom. Vďaka dezinfekcii vzduchu v miestnostiach sa zvýši pocit
bezpečia klientov.

b)

sociálne odkázané rodiny - Vďaka materiálnej pomoci pre menované skupiny
mesto zvýši ich kvalitu života a prispeje k zabezpečeniu základných potrieb
v núdzovej situácii v domácnostiach. Zlepšia sa podmienky na vzdelávanie sa pre
deti žijúce v mestských ubytovniach, ktoré nadobudnú zručnosti v oblasti
počítačovej gramotnosti.

c)

ľudia bez domova žijúci na území Bratislavy Mesto materiálnym zabezpečením
potrieb vybraných ohrozených skupín zabezpečí základné životné potreby
ohrozených skupín formou distribúcie potravinovej pomoci.

Prípadní partneri, s ktorými bude organizácia realizujúca projekt na projekte
spolupracovať:
-

Ubytovacie zariadenie Fortuna (účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy)
Sedem zariadení pre seniorov zriadených hlavným mestom SR Bratislava
Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti pomoci ľudom bez domova
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10.

Komunikácia projektu (predbežný plán a komunikačné kanály):
Hlavné mesto SR Bratislava má zriadené viaceré účty na sociálnych sieťach, okrem iného
aj cielenú platformu „Bratislava - mesto pre všetkých“, kde pravidelne informuje
o aktualitách na magistráte ako aj špecificky o dianí v oblasti sociálnych vecí.
Komunikačná stratégia bude nastavená v súčinnosti s našimi partnermi, aby sme flexibilne
reagovali na potreby cieľovej skupiny.
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Príloha č. 2
Rozpočet projektu

Názov organizácie: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Názov projektu: Ochrana zraniteľných skupín mesta Bratislava počas koronakrízy
Rozpočet projektu
Spolu (€)
1. Vecné náklady
1.1

Administratívne náklady

0€

1.2

Materiálové náklady (náklady na výrobu produktov a predmetov
potrebných na realizáciu projektu)

1.3

Cestovné náklady

0€

1.4

Iné náklady

0€

16.180 €

A. Spolu
2. Organizačné, mzdové výdavky a propagácia
2.1

Mzdy a honoráre

2.2

Ubytovacie, stravovacie náklady a prenájom priestorov, školenia a
konferencie, propagácia

2.3

Náklady na komunikáciu projektu

0€

2.4

Iné náklady

0€

B. Spolu

CELKOM

0€
0
€

0€

16.180 €

Komentár k rozpočtu:
1) nákup testov od Medirexu - 120 voľných kreditov na PCR testy využitých pri ochrane seniorov, rodín v
ubytovniach a ľudí bez domova (45 eur/test = 5400 euro)
2) nákup 20 ks germicídnych žiaričov do zariadení pre seniorov (350 eur/kus = 7000 euro )
3) nákup 27 ks tabletov pre deti z rodín ubytovaných vo Fortune (140 euro/kus = 3780 eur)
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Príloha č. 3
Protikorupčné zásady
Dňa 1.7.2011 vstúpil vo Veľkej Británii do platnosti zákon proti korupcii a úplatkárstvu, tzv. UK Bribery Act
2010. Tento zákon zavádza trestný čin “zlyhanie obchodných spoločností v prevencii korupcie“. Rovnako ako
vo Veľkej Británii, aj v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku.
Spoločnosť TESCO PLC, ako aj všetky spoločnosti skupiny TESCO a spoločnosti s majetkovou účasťou
spoločností skupiny TESCO (ďalej spolu len „spoločnosť TESCO“) v rámci svojho podnikania vždy zastávala
prístup nulovej tolerancie ku korupcii a vyžadovala od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov
konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. Platnosť vyššie uvedeného zákona na nás však kladie zvýšené
nároky, aby sme boli v presadzovaní našich hodnôt dôslednejší a zaistili všetkými možnými prostriedkami,
aby ku korupčným konaniam v rámci našich obchodných vzťahov nedochádzalo.
Preto spoločnosť TESCO zaviedla sériu protikorupčných opatrení, ktorých dodržiavanie vyžaduje od svojich
zamestnancov, ako aj obchodných partnerov. Radi by sme týmto zdôraznili, že máme záujem spolupracovať
iba so zmluvnými partnermi, ktorí zastávajú podobné hodnoty.
Jedným zo zavedených opatrení sú tzv. protikorupčné doložky, ktoré sú súčasťou všetkých nami uzatváraných
zmlúv. Protikorupčné opatrenia taktiež zahŕňajú preverovanie zmluvných partnerov. K dispozícií je aj
ETICKÁ LINKA, na ktorú môžu zamestnanci aj tretie osoby oznamovať podozrenie z korupcie /bezplatné
telefónne číslo: +421 800 188 404, alebo e-mail: etickalinka@tesco–europe.com/. Okrem toho v našej
spoločnosti funguje register darov, kde sú zamestnanci povinní registrovať všetky dary a pohostenia prijaté
od tretích subjektov. Všetci naši zamestnanci sú povinní sa riadiť niekoľkými vnútornými predpismi, ktoré
majú za cieľ zabrániť korupčnému konaniu. Všetci zamestnanci sú okrem iného viazaní Etickým kódexom.
Viac informácií o hodnotách, ktoré ctí spoločnosť TESCO pri svojom podnikaní, o prístupe našej spoločnosti
k nulovej tolerancii korupcie a o protikorupčných opatreniach nájdete na www.tesco.sk
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady:
a) neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať pre ne súhlas
podporu alebo povolenie, ak má príjemca správnu alebo inú právnu zodpovednosť alebo postavenie,
v rámci ktorých je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať platby niekomu, kto zaisťuje
administratívny proces, za účelom uľahčenia alebo urýchlenia realizácie tohto procesu;
b) neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcovi, zákazníkovi, zmluvnému partnerovi, dodávateľovi
alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za cieľ presvedčiť
príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo iného záväzku, alebo ich uzatvorení za priaznivejších podmienok
ako tých , ktoré boli inak nadobudnuté;
c) neprijímať od tretích osôb platby, ktorých účelom je presvedčenie k uzatvoreniu zmluvy alebo iného
záväzku Vašej spoločnosti alebo ich uzatvorenie za výhodnejších podmienok, ako ktoré by boli inak
akceptované;
d) zákaz akéhokoľvek aktu korupcie alebo úplatkárstva;
e) neposkytovať akékoľvek neprimerané dary alebo pohostenie verejnému činiteľovi alebo inej tretej
osobe;
f) neprijať alebo neposkytnúť dar, pokiaľ sú kladené podmienky na jeho poskytnutie alebo prijatie, alebo
pokiaľ sa očakáva, že dar bude mať pre darcu za následok nejaký prospech (napr. zadanie zákazky,
udelenie povolenia) alebo ovplyvní akékoľvek obchodné rozhodnutie;
g) neschvaľovať alebo vedome nenapomôcť akejkoľvek tretej strane konať tak, ako je zakázané vyššie
uvedenými zásadami.
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Príloha č. 4
Logo Darcu
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