
Darovacia zmluva   
 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 

Nadácia Pontis 
so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 

IČO: 317 848 28 

DIČ: 2021531512 

zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR pod číslom 203/NA-96/463 

zastúpená: Lenka Surotchak, riaditeľ- štatutárny zástupca 

 

- ďalej len „darca“ - 

a 
 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé 

Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 

IČO: 00634905 

DIČ: 2020563754 

v zastúpení: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 

 
- ďalej len „obdarovaný"- 

 
 

1. Predmet daru 

 1.1 Predmet daru tvorí zdravotnícka technika – set prístrojov v celkovej hodnote  

  9 576 € vrátane DPH vo výške 20% (ďalej len „predmet daru“). 

 1.2 Predmet daru je podrobne špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto zmluvy.  

2. Predmet zmluvy 

 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok darcu bezplatne previesť predmet daru do  

  výlučného vlastníctva obdarovaného a záväzok obdarovaného prijať predmet daru 

  do svojho výlučného vlastníctva.  

 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že darca ako výlučný vlastník na základe tejto zmluvy 

  bezplatne prenecháva (daruje) obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva  

  predmet daru špecifikovaný v bode 1. tejto zmluvy, a to v celom rozsahu. 

 2.3 Obdarovaný predmet daru špecifikovaný v bode 1. tejto zmluvy prijíma do svojho 

  výlučného vlastníctva a zaväzuje sa ho používať na účel, na ktorý podľa svojej  

  špecifikácie slúži. K predmetu daru sa viaže záručná doba vo výške 24 mesiacov 

  odo dňa prevzatia podľa záručných podmienok dodávateľa. Obdarovaný si bude 

  uplatňovať záruku na predmet daru a jeho časti u dodávateľa - DARTIN Slovensko 

  spol. s r. o. (051 7734403, 0915 964739, servis@dartin.sk) 

 

3. Nadobudnutie vlastníctva 

 3.1 Obdarovaný nadobudne predmet daru do svojho výlučného vlastníctva dňom  

  protokolárneho odovzdania predmetu daru od darcu po podpise tejto zmluvy.  



 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie predmetu daru sa uskutoční v termíne po 

  vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom termín bude zmluvnými stranami  

  potvrdený emailov komunikáciou najneskôr 5 pracovných dní pred samotným  

  termínom odovzdania.  

4. Vyhlásenia zmluvných strán  

 4.1 Obdarovaný prehlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil so stavom 

  predmetu daru, jeho stav mu je dobre známy a predmet daru v tomto stave prijíma.  

 4.2 Darca prehlasuje, že obdarovanému poskytol všetky informácie týkajúce sa  

  predmetu daru, pričom mu nie sú známe žiadne vady predmetu daru, na ktoré by 

  mal obdarovaného upozorniť v zmysle § 629 Občianskeho zákonníka.   

5. Záverečné ustanovenia  

 5.1 V prípade, že  niektoré  ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú 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. 

 5.2 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.1 - Technická a cenová špecifikácia 

  predmetu daru. 

 5.3 Akákoľvek zmena tejto zmluvy musí byť urobená formou písomného dodatku  a 

  musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. 

 5.4 Na zmluvu a všetky z nej vyplývajúce právne vzťahy sa použije výhradne právny 

  poriadok Slovenskej republiky, predovšetkým ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. v 

  znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník. 

 5.5 Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá  

  zmluvná strana obdrží jeden originál zmluvy. 

 5.6 Zmluva ja platná dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom 

  nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného v súlade so

  zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.  

  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú 

  niektoré zákony. 

 5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli,  
  neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť 
  nie je obmedzená, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.  

 
 

Za darcu  Za obdarovaného 

V Bratislave, dňa ..........................................  V Dolnom Kubíne, dňa: ................................. 

 

 

 

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

  

 

 

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

Lenka Suchotchak, výkonná riaditeľka  PhDr. Jozef Mintál, riaditeľ nemocnice 

 



Príloha č.1 Technická a cenová špecifikácia predmetu daru 
 

1. Inkubátor ATOM Air Incu-i s príslušenstvom: 

- podvozok s fixnou výškou s priestrannou skrinkou na príslušenstvo 

- prídavné automatické dávkovanie O2 so servoriadením 
- manipulačná rúčka na bočnej strane 

- polica na príslušenstvo 
- lišta pre uchytenie odsávačky 

- kožná teplotná sonda 

- Návod na obsluhu 

  

2. Odsávacia jednotka HECK s príslušenstvom: 

 - držiak na lištu 

- tlaková hadica s rýchlospojkou  

 
3. Multiparametrický neonatálny monitor životných funkcií COMEN C60 s príslušenstvom: 

 - konfigurácia: ExNeo EKG (3-zvodové) / Resp / NIBP Neo / SpO2 Masimo / Temp 

- 3-zvodový, 12 pinový EKG prípojný kábel 

- EKG klip zvody neonatálne 

- EKG elektródy 

- NIBP manžety, neonatálne, rôzna veľkosť 

- SpO2 Masimo prípojný kábel 

- SpO2 Masimo "Y" sonda, opakovateľne použiteľná 

- teplotná sonda 

 

Pol.  Popis ks Cena bez DPH  
Cena vrátane 

DPH  

1 Inkubátor ATOM Air Incu-i pre najvyššiu úroveň starostlivosti o 

novorodenca 

1 
5 594,00 € 

 

6 712,80 € 
 

2 Odsávacia jednotka HECK pre novorodencov 1 330,00 € 396,00 € 
 

3 Multiparametrický monitor vitálnych funkcií Comen C60 1 2 056,00 € 2467,20 € 
 

     

 Spolu v € bez DPH:  7 980,00   

 DPH 20%:  1596,00 

 
 Cena celkom v € vrátane DPH:   9 576,00 

 


