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Darovacia zmluva 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Obdarovaný: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

Sídlo Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica 

Štat. orgán Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka 

IČO 00 165 549 

IBAN  SK53 8180 0000 0070 0027 8346, Štátna pokladnica 

Zriadený:  Zriaďovacia listina MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990 

 v znení neskorších zmien  

 (ďalej len „obdarovaný“) 

 

a 

 

Darca:  CANPOL Slovakia s.r.o. 

Sídlo Riečna 192, 951 07 Malý Cetín 

Štat. orgán Teodor Baláži, konateľ 

IČO 47 420 065 

IBAN  SK53 8180 0000 0070 0027 8346, Štátna pokladnica 

Zapísaný:  v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 35399/N 

 (ďalej len „darca“) 

 

 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

1.1 Darca daruje obdarovanému produkty spoločnosti na zabezpečenie výživy a hygieny 

(ďalej len „predmet daru“ alebo „dar“), v hodnote 500,00 eur (slovom: päťsto eur). 

1.2 Darca daruje obdarovanému predmet daru na pre potreby Neonatologickej kliniky SZU 

FNsP FDR BB. 

1.3 Obdarovaný predmet daru od darcu s vďakou a bez výhrad prijíma. 

1.4 Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar výlučne na účely, na ktoré mu bol poskytnutý 

podľa ods. 1.2 tejto zmluvy.  

1.5 V prípade ak predmet daru nebude použitý na uvedené účely, obdarovaný je povinný 

bezodkladne predmet daru vrátiť darcovi. 

1.6 V prípade ak obdarovaný nevyužije predmet daru je povinný o tejto skutočnosti 

bezodkladne informovať darcu a dohodnúť sa s ním na vrátení daru. 

1.7 Darca je oprávnený vyžiadať od obdarovaného informáciu o využití daru a obdarovaný 

je povinný darcovi takúto informáciu poskytnúť. 

1.8 Darca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že je vlastníkom predmetu daru a je 

oprávnený s ním disponovať bez akéhokoľvek obmedzenia. 
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Článok II. 

Spôsob odovzdania daru 

2.1 Darca odovzdá predmet daru obdarovanému bezprostredne po  nadobudnutí účinnosti 

tejto zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa jej podpisu.  

2.2 Pri odovzdaní a prevzatí daru spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí 

daru, ktorý bude podpísaný osobami poverenými zmluvnými stranami na odovzdanie 

a prevzatie daru. 

 

Článok III. 

Vady daru  

3.1 Darca vyhlasuje, že dar je bez vád, je nový, nepoužitý. 

 

Článok IV. 

Zásada oddeľovania 

4.1 Zmluvné strany uznávajú a súhlasia s tým, že cieľom predmetu daru a tejto zmluvy 

nie je: 

a) pohnútka získať alebo si udržať obchod, alebo dať vzniknúť akémukoľvek záväzku 

obdarovaného (či vytvoriť akékoľvek očakávanie, že obdarovaný sa podujme 

zakúpiť si, prenajať si, odporučiť alebo používať (alebo zariadiť zakúpenie, 

prenájom, odporúčanie alebo použitie) akékoľvek produkty alebo služby darcu 

alebo sa inak zúčastniť alebo ponúknuť obchodnú transakciu (teraz či v budúcnosti) 

darcovi alebo s ňou súvisiacich subjektov; alebo akýmkoľvek spôsobom 

ovplyvňovať procesy alebo rozhodnutia obdarovaného v súvislosti s akýmkoľvek 

potencionálnym zakúpením, prenájmom, 

b) odporúčaním alebo využitím produktov či služieb darcu vrátane zmluvy o postupe 

obstarávania alebo cenovej štruktúre. 

4.2 Zmluvné strany súhlasia s tým, že sú nezávislé a že táto zmluva nemá za cieľ vytvoriť 

akýkoľvek druh partnerstva alebo vzťahu na základe zastúpenia alebo získanie 

akejkoľvek obchodnej alebo inej výhody darcu alebo osobnej výhody zástupcov, 

zamestnancov alebo spolupracujúcich osôb darcu. 

 

Článok V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

5.1 Obdarovaný súhlasí s tým, že s výnimkou plnenia svojich povinností vyplývajúcich 

z tejto zmluvy, neposkytne ani nepoužije žiadne dôverné informácie alebo materiál, 

týkajúci sa obchodnej činnosti alebo záležitostí darcu. 

5.2 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušnými 

predpismi Slovenskej republiky. 

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude 

uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou. V prípade, ak 

sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je 

oprávnená predložiť tento spor na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

5.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.  

5.5 Darca berie na vedomie, že obdarovaný zverejní informáciu o uzatvorení tejto zmluvy 

v rozsahu označenie darcu, predmet daru, dátum uzatvorenia zmluvy na svojej webovej 

stránke. 
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5.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jeden rovnopis. 

5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

V Banskej Bystrici, dňa: ..........................      V .................................., dňa ..................... 

 

 

Obdarovaný 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

Darca 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

Ing. Miriam Lapuníková, MBA Teodor Baláži 

riaditeľka 

    Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.     

              Roosevelta Banská Bystrica 

konateľ 

                   CANPOL Slovakia s.r.o. 

               

 

 

 

  

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


