
DAROVACIA ZMLUVA 
podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Darca: 
Mesto Dolný Kubín 
so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín 
IČO: 00314463 
DIČ:2021339254 
v zastúpení: Mgr. Roman Matejov, primátor mesta 
bankové spojenie: VUB a.s., pobočka Dolný Kubín 
číslo účtu: 20426332/0200 
(ďalej len „Darca") 

Obdarovaný: 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 
so sídlom: Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 
IČO: 00634 905 
DIČ:2020563754 
v zastúpení: PhDr. Jozef Mintál, riaditeľ DNsP 
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Dolný Kubín 
číslo účtu: 35-8937332/0200, VS: 502310, KS: 0558 
(ďalej len „Obdarovaný") 

uzatvorili túto 

d a r o v a c i u z m l u v u : 

I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Obdarovaný má ambíciu dovybaviť zdravotnícke zariadenie zdravotníckym zariadením, a to 
formou „Prístrojového dovybavenia Stacionárneho sonografického prístroja". 

n. 
redmet zmluvy 

2.1 Darca zaväzuje dätováť Obdarovanému finančné prostriedky v celkovej výške 5.000,- EUR 
(slovom: päťtisíc eú?),ť a tó výlučne za účelom finančnej pomoci pri zakúpení „Prístrojového dovybavenia 
Stacionárneho sonografického prístroja" a Obdarovaný záväzok Darcu darovať Obdarovanému finančné 
prostriedky v celkovej výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) prijíma. 

2.2 Darca sa zaväzuje zložiť finančné prostriedky spolu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) 
na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy. 

m. 
Osobitné ustanovenia 

3.1 Obdarovaný sa zaväzuje použiť finančné prostriedky v celkovej výške 5.000,- EUR (slovom: 
päťtisíc eur) výlučne za účelom zakúpenia „Prístrojového dovybavenia Stacionárneho sonografického 
prístroja" a využívať ho výlučne pre potreby Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši 
Jégeho Dolný Kubín a obyvateľov Mesta Dolný Kubín a blízkeho okolia. 

3.2 Obdarovaný sa zaväzuje umožniť Darcovi kontrolu použitia poskytnutých finančných 
prostriedkov a vyúčtovať Darcovi použitie poskytnutých finančných prostriedkov najneskôr do 01.12.2013. 

3.3 Obdarovaný sa zaväzuje bezodkladne označiť zariadenie zakúpené z finančných prostriedkov 



podľa tejto zmluvy na viditeľnom mieste označením "Zakúpené s podporou Mesta Dolný Kubín" alebo iným 
spôsobom obdobného významu. 

3.4 Obdarovaný sa v prípade, že počas doby odpisovania zariadenia zakúpeného z finančných 
prostriedkov podľa tejto zmluvy: 
a) dôjde k zmene vlastníka zariadenia zakúpeného z finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy, alebo 
b) dôjde k privatizácii alebo inej transformácii Obdarovaného alebo jeho častí, ktorá bude mať právo 
nakladať so zariadením zakúpeným z finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy, alebo 
c) dôjde k inej zmene účelu využitia zariadenia zakúpeného z finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy 
(zariadenie nebude slúžiť pre potreby Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho 
Dolný Kubín a obyvateľov Mesta Dolný Kubín a blízkeho okolia), 
zaväzuje vrátiť Darcovi celý poskytnutý dar podľa tejto zmluvy (finančné prostriedky v celkovej výške 
5.000,- EUR). 

3.5 Obdarovaný sa v prípade, že počas doby odpisovania zariadenia zakúpeného z finančných 
prostriedkov podľa tejto zmluvy dozvie o zámeroch špecifikovaných v bode 3.4 písm. a) až c) tejto zmluvy 
zaväzuje tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť Darcovi. Ak si Obdarovaný túto povinnosť nesplní zaväzuje 
sa vrátiť Darcovi celý poskytnutý dar podľa tejto zmluvy (finančné prostriedky v celkovej výške 5.000,-
EUR). 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Práva a povinností zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4.2 Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 
a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k zmluve. 

4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre 
ne určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju 
vlastnoručne podpisujú. 

4.4 Táto zmluva je vyhotovená v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch, z ktorých 1 (slovom: jeden) 
rovnopisy je určený pre potreby Obdarovaného a zvyšné rovnopisy sú určené pre potreby Darcu. 

4.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

Darca: Obdarovaný: 

V Dolnom Kubíne dňa 

iteľ DNsP 


