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Darovacia zmluva č. UA3/2022 
uzatvorená podľa § 628 až 630 Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Darca 

Názov:   BAX PHARMA, s.r.o. 

Sídlo:               Leškova 8, 811 04 Bratislava 

Zastúpený:   Mgr. Tomáš Pavlík, konateľ  

IČO:                  35758481 

DIČ:                  2020272991 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:18344/B 

 

(ďalej len „darca“)  

 

a  

 

Obdarovaný 

Názov:  Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky 

Sídlo:    Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1 

Právna forma:   štátna rozpočtová organizácia 

IČO:    00151866 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

Zastúpený: Mgr. Tomáš Oparty, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV 

SR na základe plnomocenstva č. SL-OPS-2021/001914-045zo 

dňa 07.04.2021 

 (ďalej len „obdarovaný“) 

(darca a obdarovaný ďalej spolu ako ,,zmluvné strany“) 

 
 

Zmluvné strany sa dohodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, na uzatvorení  

tejto zmluvy s nasledovným obsahom:  

 

Článok I. 

Predmet a účel darovacej zmluvy 

1.1 Darca je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku, infúznych roztokov, ktorý je 

bližšie  špecifikovaný v prílohe č. 2 tejto zmluvy (ďalej len ,,dar“). Účtovná hodnota daru je 

3 363,63 EURO. 

1.2 Darca na základe tejto zmluvy bezplatne prenecháva dar obdarovanému a obdarovaný dar 

s vďakou prijíma do vlastníctva Slovenskej republiky a do správy Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. 

 

1.3     Darca prenecháva obdarovanému dar za účelom  jeho konečnej spotreby ako humanitárny   

materiál, ktorý bude poskytnutý Slovenskou republikou v rámci poskytovania humanitárnej 

pomoci pre Ukrajinu. 
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Článok II. 

Všeobecné ustanovenia 

2.1 Darca vyhlasuje, že  mu nie sú známe žiadne vady na dare, je oprávnený s darom nakladať 

a vyhlasuje, že na dare neviaznu žiadne ťarchy alebo iné právne povinnosti, žiadne iné práva 

tretích osôb.    

2.2 Darca aj obdarovaný, každý za seba zhodne vyhlasujú, že boli oboznámení so skutočným 

stavom daru, pričom obdarovaný prijíma dar v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu 

tejto zmluvy.  

2.3  Vlastnícke právo k daru nadobudne obdarovaný dňom jeho prevzatia.   

2.4.    Miestom odovzdania a prevzatia daru je: Logistická základňa MV SR pre krízové situácie 

Vajnory, Pri starom letisku, Bratislava-Vajnory. Zmluvné strany vyhotovia písomný protokol 

o odovzdaní a prevzatí daru, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2.5. Obdarovaný berie na vedomie, že predmetom daru sú humánne lieky. Okamihom odovzdania 

prechádza nebezpečenstvo za škodu na obdarovaného. Darca nebude za žiadnych okolností 

zodpovedať za akúkoľvek škodu spojenú s nesprávnym skladovaním a prepravou darovaných 

humánnych liekov. 

2.6. Obdarovaný sa zaväzuje, že predmet daru použije výhradne na dohodnutý účel, ktorým je 

konečná spotreba humanitárneho materiálu v rámci humanitárnej pomoci poskytnutej pre 

Ukrajinu. Po odovzdaní predmetu daru tento nebude ďalej komerčne obchodovaný a nemôže 

opäť vstúpiť do štandardného distribučného reťazca v zmysle smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2001/83/ES a v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch 

a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o liekoch“), 

a nebude použitý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území Európskej únie.  

2.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so zákonnými povinnosťami v oblasti 

farmakovigilancie v zmysle zákona o liekoch, a zaväzujú sa poskytnúť si súčinnosť a vyvíjať 

maximálne úsilie k plneniu týchto povinností, pri zohľadnení skutočnosti, že predmet daru 

bude použitý na území Ukrajiny. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno urobiť výlučne písomnými očíslovanými dodatkami 

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

3.2 Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisovo slobodnom prístupe 

k informáciám“).  

3.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka 

dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

34 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že 

sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom 

svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak toho, že zodpovedá ich 

slobodnej a vážnej vôli. 
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3.5 Právne vzťahy, ktoré táto zmluva a jej neoddeliteľné súčasti neupravujú, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných na území SR. 

3.6 Táto darovacia zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, 

z toho štyri (4) rovnopisy dostane darca a dva (2) rovnopisy dostane obdarovaný. 

3.7    Súčasťou tejto darovacej zmluvy sú prílohy:  

Príloha č. 1 - Preberací protokol  

Príloha č. 2 - Špecifikácia daru  

 

 

 

V Bratislave, dňa: 08.03.2022       V Bratislave, dňa: 08.03.2022 

Darca: 

 

 

   Obdarovaný: 

    __________________________________  ________________________________ 

 Mgr. Tomáš Pavlík           Mgr. Tomáš Oparty 

 konateľ                   generálny riaditeľ  

                                                                                                      sekcie ekonomiky MV SR  
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Príloha č. 1 – Preberací protokol  

 

 

P r e b e r a c í    p r o t o k o l 

 
 

Darca:  
BAX PHARMA, s.r.o. 

Leškova 8, 811 04 Bratislava 

IČO: 35758481  

DIČ: 2020272991 

 

 

Obdarovaný:  
Názov:  Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky 

Sídlo:    Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1 

Právna forma:   štátna rozpočtová organizácia 

IČO:    00151866 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

 

     

 

Základné údaje o majetku: 

 

Infúzne roztoky bližšie špecifikované v prílohe č. 2 

 
    

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

Za darcu:                                                                       Za obdarovaného: 

 

 

 

 

________________________               ________________________ 

Meno a priezvisko      Meno a priezvisko 
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Príloha č. 2 – Špecifikácia daru 

 

 

Š p e c i f i k á c i a     d a r u 

 

 
 

ŠUKL kód Názov Balenie Počet balení 

97750 Sodium Chloride 0.9% 500ml /sklo/ 1x500ml 1680 

14057 Ringer Lactate 500ml /sklo/ 1x500ml 840 

34402 0,9% Chlorid sodný Baxter-Viaflo 1000ml 10x1000ml 64 

34401 0,9% Chlorid sodný Baxter-Viaflo 500ml 20x500ml 96 

40309 Ringerov roztok Baxter-Viaflo 500 ml 20x250ml 32 

 

 


