
Darovacia zmluva  
a zmluva o postúpení pohľadávky a o úprave práv a povinností DZ 2021/ 

uzatvorená podľa § 524 a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 

medzi 

Názov nadácie: Nadácia Pontis 

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis 

Sídlo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 

IČO: 317 848 28 

DIČ: 2021531512 

zapísaná v registri MNO vedenom Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/NA-96/463 

štatutárny orgán: Michal Kišša, správca nadácie 

kontaktná osoba: Marek Richter 

- ďalej len „darca“ - 

a 
 

Názov nemocnice: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

Sídlo: Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97517 Banská Bystrica 

IČO: 00165549 

DIČ: 2021095670 

štatutárny orgán: Ing. Miriam Lapuníková, MBA 

register: 

kontaktná osoba:Ing. Ľubica Bobrová 

- ďalej len „obdarovaný"- 
 

Preambula 

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. V rámci svojej činnosti 

spravuje o.i. nadačné fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. 

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis, zriadila spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. na základe zmluvy 

s Nadáciou Pontis. Na základe ich vzájomnej dohody, sa za účelom ochrany zdravia novorodencov, rozhodli 

obstarať prístrojové vybavenie pre nemocnice, resp. zdravotnícke zariadenia a ich novorodenecké oddelenia, 

zakúpením a darovaním zdravotníckej techniky - inkubátorov. Prístrojové vybavenie je hradené z prostriedkov 

asignácie podielu dane spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s, t.j. na dar sa neuplatňujú pravidlá 

zdaňovania v zmysle § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov.  

Obstaranie sa realizuje prostredníctvom rámcovej kúpnej zmluvy, ktorú dňa 31.12. 2020 uzatvorila Nadácia Pontis 

so spoločnosťou DARTIN SLOVENSKO, spol. s. r. o., ktorá predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku.  

1. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je sľub darcu darovať tovar špecifikovaný v tejto zmluve, obdarovanému 

a záväzok obdarovaného sľub darcu prijať, ako aj tovar riadne prevziať a nakladať s ním v súlade s touto 

zmluvou. 

2. Predmetom zmluvy je aj úprava ďalších práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s naplnením účelu 

tejto zmluvy.  



2. Predmet daru 

1. Predmetom daru je: 

- novorodenecký inkubátor COMEN B6 – kód ŠÚKL: P 1889A,  

Výrobca: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. 

FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming sub-district 

Guangming New District, Shenzhen, Guangdong 

Čína 

(ďalej len „prístroj“) 

 

2. Obstarávacia cena prístroja je  9828 Eur vrátane DPH.  

3. Obdarovaný vyhlasuje, že sa s predmetom daru a jeho vlastnosťami, ako aj spôsobom používania riadne 

oboznámil. Dar sa zaväzuje v tomto rozsahu a špecifikácii riadne prevziať a zabezpečiť účasť 

zdravotníckych pracovníkov pri inštalácii prístrojov a ich zaškolení za účelom správneho užívania predmetu 

daru. 

4. Dodanie inkubátora spoločnosť DARTIN SLOVENSKO, spol. s.  r. o. zabezpečí prostredníctvom 

zmluvnej prepravnej spoločnosti. Spoločnosť DARTIN SLOVENSKO, spol. s.  r. o. bude avizovať 

obdarovanému konkrétny termín dodania najmenej tri pracovné dni vopred, formou e-mailu na adrese, 

ktorá je uvedená v záhlaví zmluvy. Termín dodania bude dojednaný v súčinnosti so zástupcom 

obdarovaného. V prípade, že navrhovaný termín obdarovanému nevyhovuje, je povinný obratom navrhnúť 

iný vhodný termín tak, aby sa odovzdanie daru uskutočnilo najneskôr do 5 pracovných dní od pôvodne 

navrhovaného termínu. Kontakty na dodávateľa: DARTIN SLOVENSKO, spol. s. r. o.:  Július Pittner,  

e-mail: julius.pittner@dartin.sk, mobil: 0905 608 054. 

3. Prevzatie daru a prechod vlastníckeho práva  

 

1. Touto zmluvou sa darca zaväzuje bezodplatne prenechať predmet daru obdarovanému a obdarovaný  sa 

zaväzuje prijať dar do svojho výlučného vlastníctva. 

2. Vlastnícke právo k jednotlivým prístrojom prechádza na obdarovaného momentom ich prevzatia. 

Odovzdanie daru sa uskutoční zo strany darcu prostredníctvom dodávateľa, od ktorého predmet daru darca 

zakúpil:  DARTIN SLOVENSKO, spol. s. r. o., Sídlo:  Ľ. Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov, IČO: 

31 676 936.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že obdarovaný je povinný prevziať predmet daru od dodávateľa v čase 

a spôsobom, ktorý si vzájomne dojednajú v zmysle čl. 2 ods. 4. V prípade, že akákoľvek časť dodávky alebo 

jej obal vykazujú zjavné známky poškodenia alebo vád alebo rozsah a obsah plnenia nezodpovedá tejto 

zmluve, prípadne uvedenie do prevádzky nebude úspešné z dôvodu vadnosti prístroja či chýbajúcej časti, je 

zástupca nemocnice oprávnený v mene objednávateľa odoprieť prevziať prístroj, ktorého sa vady týkajú 

alebo požadovať dodanie chýbajúcich časti. Dodávateľ je povinný v tomto prípade dodať náhradný 

predmet plnenia alebo dodať chýbajúce časti v lehote 7 pracovných dní.  

4. V prípade, že vady nebránia riadnemu užívaniu prístroja, je obdarovaný povinný prístroj prevziať a 

špecifikovať jeho vady na odovzdávacom protokole. Odovzdávací protokol je povinný obdarovaný 

potvrdiť v mene darcu ako objednávateľa tovaru v deň riadneho odovzdania a súčasne s ním aj inštalačný 

protokol o riadnom uvedení prístroja do prevádzky a zaškolení zdravotníckych pracovníkov, ak sa 

uskutoční súčasne. V preberacom protokole je obdarovaný povinný uviesť čitateľne meno a priezvisko 

osoby, ktorá prístroj preberá a pripojiť pečiatku obdarovaného a podpis preberajúceho. O tom, že 

k prevzatiu prístroja nedošlo alebo došlo s výhradami, je povinný obdarovaný zaslať darcovi správu v deň, 

kedy prístroj odoprel prevziať alebo ho prevzal s výhradami.  
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5. Obdarovaný je povinný zabezpečiť včasnú a riadnu súčinnosť pri prevzatí prístrojov, ako aj prítomnosť 

zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú obsluhovať prístroje za účelom ich správneho užívania.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že preberací protokol slúži súčasne ako potvrdenie o prevzatí daru. Podpisom 

preberacieho protokolu spoločnosti DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o., potvrdzuje obdarovaný prevzatie 

daru.  

4. Postúpenie práv zo záruky a zodpovednosti za vady  

 

1. Darca touto zmluvou s účinnosťou odo dňa prevzatia predmetu daru, postupuje práva zo záruky a 

zodpovednosti za vady predmetu daru, ktorý je špecifikovaný v čl. 2 tejto zmluvy, voči dodávateľovi: 

DARTIN SLOVENSKO, spol. s. r. o., Sídlo:  Ľ. Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov, IČO:  

31 676 936, na obdarovaného. Pohľadávka darcu vyplýva z rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 31.12. 2020 

uzatvorenej medzi darcom a dodávateľom a na základe tejto zmluvy realizovanej objednávky prístroja (číslo 

objednávky vyplýva z preberacieho protokolu). Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia prístroja. 

Obdarovaný práva zo záruky a zodpovednosti za vady prístroja prijíma v celom rozsahu. Postúpenie práv 

je bezodplatné.  

2. Obdarovaný výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že darca sám nenesie žiadnu zodpovednosť za vady daru, 

ani za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá by použitím prístrojov vznikla  a tieto nároky sa zaväzuje uplatňovať 

priamo u dodávateľa daru: DARTIN SLOVENSKO, spol. s. r. o., Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 25, 080 05 

Prešov, IČO: 31 676 936. Oznámenie o postúpení pohľadávky zo záruky a zodpovednosti za vady daru je 

povinný vykonať obdarovaný v momente uplatnenia zodpovednosti za vady.  

5. Ostatné dojednania zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet daru je obdarovaný oprávnený užívať výlučne na účel a spôsobom, 

ktorý zodpovedá pokynom výrobcu a dodávateľa a v rámci svojej činnosti  v súvislosti s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. Obdarovaný sa zaväzuje o prístroje riadne starať a udržiavať ich 

v užívaniaschopnom stave podľa pokynov výrobcu, vrátane pravidelnej údržby za účelom riadnej 

a bezpečnej prevádzky prístrojov.  

 

2. Obdarovaný nie je oprávnený predmet daru predať, prenajať, vypožičať, darovať alebo inak scudziť vcelku 

ani jednotlivé časti, ktoré tvoria predmet daru. 

 

3. Obdarovaný výslovne vyhlasuje, že v súlade s ust. § 33 zákona o nadáciách sa zaväzuje použiť dar na 

verejnoprospešný účel a na požiadanie túto skutočnosť aj kedykoľvek preukázať. Obdarovaný si je vedomý, 

že používanie daru na iný účel alebo v rozpore s touto zmluvou zakladá povinnosť, vrátiť dar darcovi. 

Vzhľadom ku skutočnosti, že dar je obstaraný z prostriedkov podielu dane - verejných zdrojov, obdarovaný 

je povinný vrátiť finančný ekvivalent daru a to vo výške, ktorá vyplýva z čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy a to bez 

ohľadu na hodnotu daru v čase jeho vrátenia. Obdarovaný súčasne zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí tým, 

že dar nepoužije spôsobom, aký vyplýva z tejto zmluvy. 

 

4. Záväzky upravené v ust. ods. 1, 2 a 3 tohto článku trvajú minimálne počas záručnej doby a najdlhšie do 

doby životnosti predmetu daru, resp. do doby kedy je využitie daru vzhľadom na jeho povahu ekonomicky 

účelné alebo možné.  

 



6. Záverečné ustanovenia  

 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť predčasne odstúpením zo strany darcu z dôvodu, že dodávateľ darcu - 

DARTIN SLOVENSKO, spol. s. r. o. - nesplní záväzky z rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 31.12. 2020 

a  kúpna zmluva na obstaranie daru zanikne inak, ako splnením. To neplatí, ak sa darcovi podarí obstarať 

náhradného dodávateľa predmetu daru, v tomto prípade zmluvné strany uzatvoria dodatok, ktorým 

príslušné časti zmluvy zmenia v súlade so zmluvnými podmienkami nového dodávateľa. Darca vyhlasuje, 

že vykoná všetko potrebné pre splnenie tejto zmluvy a odstúpi od zmluvy len v prípade, že sa mu nepodarí 

zabezpečiť iného dodávateľa alebo náhradné plnenie v primeranej lehote, ktorá je spojená s použitím 

prostriedkov, ktoré sú určené na zakúpenie daru.  

2. V prípade, že  niektoré  ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo sčasti neplatné a/alebo 

neúčinné, nebude tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné 

strany nahradia, ak to zákon dovoľuje, neplatné a/alebo neúčinné alebo chýbajúce ustanovenie zmluvy 

ustanovením, ktoré zodpovedá zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia. 

3. Akákoľvek zmena tejto zmluvy musí byť urobená formou písomného dodatku a musí byť podpísaná 

obidvomi zmluvnými stranami. 

4. Na zmluvu a všetky z nej vyplývajúce právne vzťahy sa použije výhradne právny poriadok Slovenskej 

republiky, predovšetkým ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súvislosti s uzavretím a plnením tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje 

fyzických osôb, ktoré konajú v mene zmluvných strán. Zmluvné strany vyhlasujú, že osobné údaje budú 

spracovávať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a potvrdzujú, že bolo vykonané riadne poučenie o 

spracúvaní a ochrane  osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zásady ochrany 

osobných údajov darcu sú uverejnené na https://www.nadaciapontis.sk/ochrana-osobnych-udajov/. 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zmluvná strana obdrží 

jeden originál zmluvy. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, v prípade, že sa 

zmluva zverejňuje, je zmluva účinná dňom nasledujúcom po dni zverejnenia. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli,  neuzatvárajú ju v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, čo potvrdzujú podpisom tejto 

zmluvy.  

 

      v  Bratislave dňa 11.03.2021   

 
 
 
 

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

darca 

v                                      dňa  

 

 

 

 

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

obdarovaný 

 

https://www.nadaciapontis.sk/ochrana-osobnych-udajov/

