
 
 

Darovacia zmluva č. NAPP-0136-2020-08- 
uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ako „zmluva“) medzi  

 

Nutricia s.r.o.  

Sídlo: Prievozská 4, 821 09 Bratislava 

IČO: 35710314  

IČ DPH: SK2020265830 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21863/B 

IBAN:  

Zastúpený: PharmDr. Martinom Myrdaczom, na základe plnomocenstva 

(ďalej len „Darca“) 

 

A 

 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 

Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 

V zastúpení: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng 

IČO: 00634905 

DIČ: 2020563754 

IBAN : SK17 8180 0000 0070 0048 1045 

SWIFT: SPSRSKBA 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

 

 

 

I. Dar 

 

1. Darca sa zaväzuje poskytnúť Obdarovanému účelový finančný dar vo výške 300.- EUR 

(slovom: Tristo eur), ktorý bude použitý výlučne na financovanie rekonštrukcie 

novorodeneckého oddelenia Dolnooravskej nemocnice. Darca poskytne dar bezodplatne 

(ďalej len „Dar“).  

2. Obdarovaný sa zaväzuje použiť Dar v prísnom súlade s vyššie vymedzeným účelom. 

Obdarovaný sa zaväzuje použiť Dar na takto stanovený účel najneskôr do 15.10.2020 

3. Obdarovaný podpisom tejto zmluvy bezodplatne a s vďakou prijíma Dar a vyhlasuje, že s 

účelom jeho využitia je uzrozumený, tento účel v plnej miere rešpektuje a zaväzuje sa 

dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy.  

4. Darca poskytuje Obdarovanému Dar na základe žiadosti Obdarovaného zo dňa 17.8.2020, 

ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. 

5. Obdarovaný nesie všetky právne, morálne a akékoľvek iné následky zneužitia poskytnutého 

Daru. Za zneužitie daru sa považuje najmä použitie Daru na iný účel ako bol dohodnutý, 

alebo akákoľvek protiprávna činnosť Obdarovaného vykonávaná v súvislosti s alebo ako 

následok prijatia Daru a použitia Daru.   

6. Obdarovaný sa zaväzuje kedykoľvek na základe žiadosti Darcu informovať ho o využití 

Daru na dohodnutý účel a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť pre účely kontroly 

použitia Daru. Na základe žiadosti Darcu je Obdarovaný povinný najmä zdokladovať a 

preukázať využitie Daru na dohodnutý účel, pričom Darca má právo vykonať aj kontrolu na 

mieste. Obdarovaný sa zaväzuje vyhovieť požiadavke Darcu v zmysle tohto odseku 

najneskôr do 14 dní od obdržania písomnej požiadavky, ktorá môže byť doručená aj 

elektronickými prostriedkami (e-mailom).  



 
 

7. V prípade, ak Obdarovaný Dar použije, a to hoci aj len čiastočne, takým spôsobom, ktorý je 

v rozpore s dohodnutým účelom, má Darca právo od tejto zmluvy odstúpiť a Obdarovaný 

sa zaväzuje Darcovi vrátiť celý Dar, a to v lehote do 14 dní od obdržania písomnej výzvy 

od Darcu, ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami (e-mailom). Aj 

čiastočné použitie Daru spôsobom v rozpore s dohodnutým účelom sa bude považovať za 

porušenie dobrých mravov a tejto zmluvy.  

8. Zmluvné strany týmto výslovne prehlasujú, že Dar je poskytovaný bez akejkoľvek 

povinnosti alebo očakávania odporučenia, predpisovania alebo kúpy výrobkov alebo služieb 

Darcu. Akékoľvek takéto konanie zo strany Obdarovaného nie je záväzkom z tejto zmluvy. 

 

 

II. Odovzdanie a prijatie Daru 

 

1. Z celkovej čiastky Daru vo výške 300.- EUR sa Darca zaväzuje previesť Obdarovanému 

čiastku vo výške 300.- EUR na účet uvedený v záhlaví najneskôr do 15.10.2020. 

2. Všetky platby a prevody finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy budú realizované 

bezhotovostným platobným stykom na čísla účtu uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  

3. Darca a Obdarovaný vyhlasujú, že sú majiteľmi účtov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, 

z ktorého a na ktorý má byť Dar prevedený.  

 

 

III. Osobitné ustanovenia 

 

1. Obdarovaný vyhlasuje a ubezpečuje Darcu, že prijatie a použitie Daru na uvedený účel sa v 

žiadnom zmysle neprieči všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä nie je v rozpore 

s predpismi a profesijnými normami, ktoré upravujú alebo sa vzťahujú na podnikateľskú 

činnosť, povolanie alebo prevádzkovú činnosť Obdarovaného a ďalej vyhlasuje, že má 

všetky potrebné schválenia vyžadované k uzavretiu tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretie tejto zmluvy ako aj jej predmet a okolnosti jej 

plnenia sa považujú za obchodné tajomstvo, ktoré sa zaväzujú chrániť a dodržiavať o ňom 

prísny záväzok mlčanlivosti.  

3. Pokiaľ Obdarovaný nepoužije Dar na stanovený účel v plnej výške, resp. účel bude naplnený 

bez vyčerpania všetkých finančných prostriedkov, je Obdarovaný povinný o tomto 

bezodkladne Darcu písomne informovať a nevyčerpanú časť Daru vrátiť v lehote do 14 dní 

od tohto oznámenia na účet, ktorý mu Darca poskytne.  

4. V prípade, ak v súvislosti s porušením záväzkov Obdarovaného podľa tejto zmluvy, alebo 

ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia Obdarovaného podľa tejto zmluvy a Darcovi z tohto 

dôvodu vznikne škoda, Obdarovaný sa zaväzuje Darcu odškodniť v plnom rozsahu.  

5. Obdarovaný nie je oprávnený použiť obchodné meno, logo ani iné chránené označenie 

Darcu bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. 

6. Darca je oprávnený v súvislosti s touto zmluvou použiť obchodné meno, logo alebo iné 

chránené označenie Obdarovaného pre svoje účely, najmä marketingové účely vrátane 

použitia na verejnosti, pričom Obdarovaný k tomu udeľuje svoj súhlas. 

7. Obdarovaný sa zaväzuje dodržiavať Etický poriadok pre obchodných partnerov, ktorý je 

prílohou tejto zmluvy.  

 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 



 
 

1. Darca je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak Obdarovaný bude konať v rozpore so 

svojimi záväzkami podľa tejto zmluvy, v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s 

právnymi predpismi. Obdarovaný je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak Darca poruší 

svoj záväzok poskytnúť Dar Obdarovanému v dohodnutom čase a dohodnutej sume. 

Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením prejavu vôle o tom druhej zmluvnej strane. Dar 

je Obdarovaný povinný vrátiť Darcovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení 

od zmluvy.  

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden 

jej rovnopis. 

3. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. Prípadné spory z tejto zmluvy vyplývajúce budú prejednané príslušným súdom 

Slovenskej republiky.  

4. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže ako neplatné alebo neúčinné, táto neplatnosť 

alebo neúčinnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany 

sa zaväzujú dotknuté ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením v znení, 

ako bude najviac zodpovedať pôvodnému účelu dotknutého ustanovenia.  

5. Táto zmluva môže byť doplnená a menená výhradne na základe písomných a číslovaných 

dodatkov.   

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, že bola uzavretá po 

vzájomnom prerokovaní na základe slobodnej, vážnej, zrozumiteľnej a určitej vôle, nie za 

nápadne nevýhodných podmienok a tieto skutočnosti potvrdzujú svojím podpisom. 

 

 

V Bratislave dňa…21.10.2020         V Dolnom Kubíne dňa 23.10.2020 

 

 

 

      …………………………………    …………..……………….. 

                      Darca       Obdarovaný 

 

 


