
DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená dnešného dňa medzi zmluvnými stranami:

HERO SLOVAKIA s.r.o. so sídlom: Podzámska 68, 949 01 Nitra
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 15164/N
IČO: 35 842 407
DIČ:2021688493
IČDPH: SK2021688493
Zastúpená: Mgr. Vladimír Kučera, konateľ

ďalej len „darca“

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. -  riaditeľ 

ďalej len „obdarovaný“

1. Darca týmto poskytuje obdarovanému finančné prostriedky v celkovej výške 300 Eur, za 
účelom nákupu zdravotníckych pomôcok a výrobkov pre novorodenecké oddelenie 
DONsP Dolný Kubín (ďalej len „Jar“).

2. Obdarovaný dar prijíma s vďakou a nadobúda do svojho vlastníctva.

3. Darca prevedie dar na účet obdarovaného, číslo účtu: SK17 8180 0000 0070 0048 1045, 
najneskôr do 30 dní od podpisu tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany svojim podpisom na zmluve potvrdzujú, že s uzatvorením a plnením tejto 
zmluvy nie sú spojené ďalšie služby, protislužby alebo iné výhody.

5. Zmluvné strany ďalej potvrdzujú, že dar je poskytnutý výlučne za účelom uvedeným v 
tejto zmluve, poskytnutie daru nie je spojené s predajnými alebo marketingovými akciami 
darcu, a nepredstavuje propagačnú, resp. reklamnú činnosť darcu smerujúcu k podpore 
predaja jeho prípravkov.

6. Obdarovaný výslovne prehlasuje, že uzatvorenie tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnymi 
jeho povinnosťami, jej plnenie nepovedie k porušeniu práv tretích osôb, zákonných 
predpisov, interných predpisov alebo iných predpisov, ktorými je obdarovaný povinný sa 
riadiť.

7. Táto zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.
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8. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže alebo neskôr stane neplatným 
alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto 
zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť 
neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré 
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo 
neaplikovateľné ustanovenia a to v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy 
jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

9. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane 
jedno vyhotovenie.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluvy sa riadi právom Slovenskej republiky, teda 
všeobecne záväznými právnymi normami platnými na území Slovenskej republiky.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, neuzavreli ju v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, zástupcovia zmluvných strán sú plne spôsobilý na 
právne úkony a je im obsah zmluvy jasný a zrozumiteľný a na znak súhlasu s jej obsahom 
ju slobodne a vážne podpisujú.

v .Zť.Z. .̂.......dňa

zast.

i 68, 949 01 Nitra

LOVAKIA s.r.o. 
mír Kučera, konateľ

PhDr. Jož MBA, MEng.
ýi^diteľ

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

026 14 DOLNÝ KUBÍN 

Riaditeľstvo


