
Darovacia zmluva 

Uzatvorená podľa § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

medzi 

Darca:  

Obchodné meno:  inovel s.r.o. 

V zastúpení:   Ing. Peter Gebura 

Sídlo:    Vyšnokubínska 172/168 

    026 01 Vyšný Kubín 

IČO:     50 254 430 

IČ DPH:    SK2120244280 

Zapísaný:    v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,  

Oddiel Sro, vložka č. 65387/L 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s., pobočka Samuela Nováka 2194,026 01 Dolný Kubín 

IBAN:    SK97 7500 0000 0040 2303 4500 

(ďalej len „darca“) 

 

a 

 

Obdarovaný: 

Obchodné meno:  Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého  

V zastúpení:    PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. – riaditeľ 

Sídlo:     Nemocničná 1944/10 

     026 01 Dolný Kubín 

IČO:    00634905 

DIČ:    2020563754 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK17 8180 0000 0070 0048 1045 

(ďalej len „obdarovaný“) 



Článok I 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie účelových finančných prostriedkov vo výške  2000,- 

Eur (slovom: dvetisíc eur) darcom obdarovanému. 

2. Darca daruje predmet daru podľa bodu 1 tohto článku obdarovanému, výlučne pre potreby 

Detského oddelenia DONsP MUDr. L. N. Jégého, vedeného MUDr. Beátou Dudášikovou, 

primárkou oddelenia, a to na účely  rekonštrukcie JIS detského oddelenia.  

3. Obdarovaný predmet daru od darcu s vďakou a bez výhrad prijíma.  

4. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar výlučne na účely, na ktoré mu bol poskytnutý  podľa tejto 

zmluvy. V prípade , ak dar nebude použitý na uvedené účely, je obdarovaný povinný dar 

v celej výške vrátiť najneskôr do 30 dní odo dňa,  kedy daná skutočnosť nastala, alebo kedy 

mu  mohla byt táto skutočnosť známa.  

 

Článok II 

Spôsob odovzdania daru 
 

1. Darca odovzdá obdarovanému  predmet daru bezhotovostným  bankovým prevodom na jeho 

účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 15 dní odo dňa jej podpisu.  

 

Článok III 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia  príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne 

podpísali.  

V Dolnom Kubíne, dňa: 

 

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

                  Inovel s.r.o.                       DONsP Dolný Kubín  

           Ing. Peter Gebura         PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 


