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DAROVACIA ZMLUVA ČÍSLO ZM2100175 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

v znení neskorších predpisov medzi 
( ďalej len “Zmluva“ ) 

 
Darca 
Názov:                                                           Bytkomfort, s.r.o.,     
Sídlo:                                                             SNP 9, 940 60 Nové Zámky 
v mene ktorého koná:                                    Ing. Lukáš Štefánik, konateľ 
IČO:                                                               36555193 
DIČ:                                                               2020145677  
IČ DPH:                                                         SK2020145677    
Registrovaný:                                                Zapísaná  v OR SR Nitra, odd. Sro, vložka č. 14198/N 
   
(ďalej len „Darca“) 
 
a 
 
Obdarovaný 
Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
Sídlo:  Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 
Právna forma: príspevková organizácia              
v mene ktorého koná: MUDr. Karol Hajnovič - riaditeľ  
IČO:  17336112     
DIČ: 2021068324 
IČ DPH: SK2021068324 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
medzinárodné bankové číslo účtu: SK06 8180 0000 0070 0054 0316 
Registrovaný: zapísaný v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom   
                                                                     SR a v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky   
                                                                     pod č. 404-9729                        
(ďalej len „Obdarovaný“, ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 
 

Čl. I 
Predmet  zmluvy 

1) Predmetom Zmluvy je bezodplatný prevod predmetu daru z  vlastníctva Darcu do vlastníctva 
Obdarovaného.    

2) Obdarovaný predmet daru s vďakou prijíma. 
 

Čl. II 
Predmet daru 

1) Predmetom daru   je finančná čiastka 30 000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc eur). 
 (ďalej len „Dar“). 
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Čl. III 
Hodnota daru 

 
1) Hodnota Daru je 30 000,00 €.  

 
  
 

Čl. IV 
Účel  darovania 

1) Darca vyhlasuje, že Dar poskytuje Obdarovanému na účel preklenutia následkov pandémie 
koronavírusu COVID-19. 

2) Obdarovaný vyhlasuje, že Dar prijíma a zaväzuje sa použiť Dar na účel, určený v bode 1 tohto 
článku.  

 
 

Čl. V 
Nadobudnutie vlastníctva 

1) Obdarovaný nadobudne Dar do svojho vlastníctva dňom pripísania finančného Daru na účet 
Obdarovaného. 

 
Čl. VI 

Vyhlásenia zmluvných strán 
1) Obdarovaný vyhlasuje, že Dar za týchto podmienok prijíma. 
2) Darca čestne vyhlasuje, že nie je ,,držiteľom“ podľa § 2 písm. y) zák. č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov, teda držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na 
veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť, držiteľ 
povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, výrobca a distribútor zdravotníckej 
pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny, alebo tretia osoba, ktorá sprostredkuje 
poskytnutie plnenia od týchto osôb (ďalej len "držiteľ").  

3) V prípade, že sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia Darcu podľa predchádzajúceho bodu  tohto 
článku  Darca zodpovedá za škodu spôsobenú tým Obdarovanému a je povinný na písomnú 
výzvu Obdarovaného zaplatiť Obdarovanému peniaze v sume zodpovedajúcej sankciám 
uloženým správcom dane Obdarovanému v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia Darcu 
v predchádzajúcom bode.       

 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Darca súhlasí so zverejnením informácie o poskytnutí Daru Obdarovanému. Obdarovaný môže 

zverejniť informáciu o Darcovi, Dare v zmysle tejto zmluvy na webovom sídle Obdarovaného.   
2) Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevezme Darca a jedno 

Obdarovaný. 
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3) Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len v písomnej forme osobitným dodatkom 
podpísaným oboma Zmluvnými stranami.   

4) Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa 
spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej 
republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade, že niektoré ustanovenie 
tejto  Zmluvy  je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo neúčinné, alebo pokiaľ by 
v tejto Zmluve niektoré ustanovenia chýbali, 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. 

5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

6) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nekonajú v omyle ani tiesni, 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  

 
 
V Nových Zámkoch, dňa                                 V Nových Zámkoch, dňa   
 
V mene Darcu:      V mene Obdarovaného: 
 
 
.....................................................              ....................................................... 
    Ing. Lukáš Štefánik                                           MUDr. Karol Hajnovič 
 konateľ                   riaditeľ 
 


