
Darovacia zmluva 

 

Uzavretá v zmysle § 628 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

DARCA: 

PREFA invest, a.s.  

Podhradská cesta 2  

Sučany 038 52 

IČO: 46 887 741  

IčDph: SK2023627771 

V zastúpení: Dana Karcolová, Marek Lukáčik, Ing. Milan Duhár, MBA 

  

OBDAROVANÝ: 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.  L. N. Jégé v Dolnom Kubíne 
Nemocničná 1944/10 
026 14 Dolný Kubín 
IČO: 00634905 
DIČ: 2020563754 
Bankové spojenie: IBAN: SK17 8180 0000 0070 0048 1045 
Zastúpený: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.  
 

Článok I Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je finančný dar vo výške: 4500€ (slovom: Štyritisícpäťsto Eur). 

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa peňažné prostriedky použiť na účel uvedený 

v čl. II a splniť ďalšie podmienky zmluvy.  

 

Článok II Účel zmluvy 

1. Peňažné prostriedky uvedené v článku I bod 1. sú určené na rekonštrukciu JIS na Detskom 

oddelení DONsP.  

 

Článok III Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Darca je oprávnený skontrolovať použitie finančných prostriedkov v zmysle účelu, na ktorý 

boli určené. 

2. V prípade, že obdarovaný poruší svoje povinnosti uvedené v článku II tým, že bez súhlasu 

darcu použije predmet zmluvy na iný než dohodnutý účel, je obdarovaný povinný poskytnuté 

peňažné prostriedky vrátiť darcovi.  

 



Článok IV  Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sú plne spôsobilé k právnym úkonom. Tento právny úkon uzatvárajú, v súlade 

s ustanoveniami občianskeho zákonníka, slobodne, vážne, dobrovoľne bez skutkového stavu 

alebo právneho omylu a bez právnej povinnosti.  

2. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode obidvoch zmluvných 

strán, vo forme písomných dodatkov.  

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

5. Zmluvné strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej a na znak súhlasu s ňou ju 

podpisujú.  

 

V Žiline, 10.10.2019 

 

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

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.   V.r.                                                   Dana Karcolová v.r. 

DONsP Dolný Kubín 

 

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

     Marek Lukáčik  v.r. 

                  

 

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

                                                   Ing. Milan Duhár, MBA v.r. 

                  

                  


