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Darovacia zmluva   
 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

medzi zmluvnými stranami: 

 

 
Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava 

IČO: 357 93 783 

DIČ: 2020279415 

IČ DPH: SK2020279415 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 1160/B 

prostredníctvom: spoločníka – spoločnosti Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Ružinovská 1E, 

821 02 Bratislava, IČO: 35 790 563, zastúpená konateľmi: pán Matúš Gála a pán Martin Nagy 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK50 0200 0000 0017 1817 2754 

 
 

- ďalej len „darca“ - 

a 
 

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

so sídlom Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

IČO: 006 34 905 

DIČ: 2020563754 

IČ DPH: SK2020563754 

Právna forma: Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja 

štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK61 8180 0000 0070 0048 1029  
 

- ďalej len „obdarovaný"- 
 

- darca a obdarovaný ďalej spolu len „zmluvné strany“ – 
 

v nasledovnom znení: 
 

1. Predmet daru 

 

1.1 Predmet daru tvorí zdravotnícka technika – sada prístrojov NEO II v celkovej hodnote 18.145,32 ,- EUR 

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 
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obdarovaného a záväzok obdarovaného prijať predmet daru do svojho výlučného vlastníctva.  

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

bezplatne prenecháva (daruje) obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva predmet daru a to v 

celom rozsahu. 

 

2.3 Obdarovaný predmet daru prijíma do svojho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa ho používať na účel, 

na ktorý podľa svojej špecifikácie, uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, slúži. K predmetu daru sa viaže 

záručná doba vo výške 24 mesiacov odo dňa prevzatia podľa záručných podmienok dodávateľa 

uvedeného v nasledujúcej vete. Obdarovaný berie na vedomie a súhlasí s tým, že si bude uplatňovať 

práva vyplývajúce zo záruky na predmet daru a jeho časti u dodávateľa - DARTIN SLOVENSKO, spol. s r. 

o., IČO: 31 676 936 (051 7734403, 0915 964739, servis@dartin.sk) a nie u darcu. 

 

3. Nadobudnutie vlastníctva 

 

3.1 Obdarovaný nadobudne predmet daru do svojho výlučného vlastníctva dňom protokolárneho 

prevzatia predmetu daru od darcu, pričom k prevzatiu predmetu daru obdarovaným dôjde pri podpise 

tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a uvedeným okamihom sa považuje predmet daru za 

odovzdaný darcom obdarovanému.   

 

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 emailovou 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 zák. 

č. 40/1964 Zb. 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. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 
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5.5 Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zmluvná strana obdrží 

jeden originál zmluvy. 

 

5.6 Táto zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

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 obdarovaného:  Za darcu: 
 

V Dolnom Kubíne, dňa 13.03.2020  V Bratislave, dňa 13.03.2020 

 

 

 

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

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. 

L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ 

  

 

 

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

Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

Matúš Gála, konateľ spoločníka 

Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o. 

   

 

 

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

Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

Martin Nagy, konateľ spoločníka 

Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o. 
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Príloha č. 1 Technická a cenová špecifikácia prístrojového vybavenia (NEO II) 

 

Vapotherm Precision Flow Plus je integrovaný systém pre aplikáciu Hi-VNI (High Velocity Nasal Insuflation) 

respiračnej terapie novorodencov cez nazálny aplikátor. Systém pozostáva z vyhrievaného zvlhčovača, 

systému zvlhčenia s Vapotherm patrónou a z unikátnej pacientskej vyhrievanej dýchacej hadice s trojitým 

lúmenom, ukončenej nazálnym aplikátorom. 

 

Precision Flow dodáva pacientovi ohriaty plyn s prietokom až do 40 lit./min. (adult / pediatric) alebo do 8 

lit./min. (neonatal) prostredníctvom nazálneho aplikátora. Vďaka unikátnej patentovanej Vapotherm 

patróne sa relatívna vlhkosť vdychovaného plynu blíži 100 %, ale bez priameho kontaktu vody s dýchacím 

plynom. Vapotherm patróna transferuje vodnú paru do prúdiaceho dychového plynu na molekulárnej 

úrovni, čím blokuje baktérie a akékoľvek iné častice väčšie ako 0,1 micron. 

 

Prístroj má integrovaný kyslíkový zmiešavač s elektronickým prietokomerom a monitor koncentrácie O2 v 

dýchacom plyne. Všetky dôležité parametre sú strážené automatickými alarmami. 

 

S Vapotherm Precision Flow je možné aplikovať aj NO terapiu a nebulizovať medikamenty do dýchacieho 

okruhu. Precision Flow je možné napojiť aj na tracheostomickú masku. 

 

Špeciálna transportná jednotka umožňuje ventilačnú podporu s Vapotherm aj počas transportu. Jednotka je 

vybavená nezávislým zdrojom el. energie (UPS), vlastným zdrojom kyslíka a vzduchu a integrovaným 

automatickým prepínačom medzi zdrojmi plynov. 

 

Štandardná výbava: 

• Vapotherm Precision Flow Plus riadiaca jednotka s držiakom na tyč podľa popisu vyššie 

• Kompletná pacientska sada Low Flow (pre prietok 2 - 8 lit./min.) s vyhrievanou dýchacou hadicou, Low 

Flow Vapotherm patrónou a prívodnou hadičkou, 2 ks 

• nazálny aplikátor NEONATAL, rôzne veľkosti, 10 ks 

• Transportná jednotka pre Vapotherm Precision Flow s kompletným príslušenstvom pre ventilačnú 

podporu počas transportu: 

- výškovo nastaviteľný stojanom s výsuvným držiakom infúzií, rúčkou a košíkom na príslušenstvo 

- nezávislý zdroj elektrickej energie (UPS) pre prevádzku až do 120 min. 

- integrovaný držiak tlakových nádob pre kyslík a vzduch 

- integrovaný automatický prepínač zdroja plynov (centrálny rozvod / tlakové nádoby 

• Neinvazívny monitor Masimo Rad 97 NiBP na meranie saturácie arteriálnej krvi (SpO2) a krvného tlaku 

(NIBP): 

- pacientsky kábel pre pripojenie SpO2 sondy 

- SpO2 senzor LNCS, jednorázovo použiteľný, 2 ks 

- hadica pre pripojenie tlakových manžiet 

- NIBP manžeta, 1 ks 
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Cenová špecifikácia prístrojového vybavenie NEO II 

Položka Popis Kusy Cena / kus (v EUR) Cena celkom (v EUR) 

1 Vapotherm Precision Flow riadiaca 
jednotka s držiakom na 
tyč podľa popisu vyššie (EKS: OF-

31471). 

1 5.950,00 5.950,00 

2 Kompletná pacientska sada Low 
Flow (pre prietok 2 - 8 
lit./min.) s vyhrievanou dýchacou 
hadicou, Low Flow Vapotherm 
patrónou a prívodnou hadičkou, 
jednorázová; bal./5 ks (EKS: 
OF-31463). 

2 97,60 195,20 

3 Nazálny aplikátor, NEONATAL, 

rôzne veľkosti. 

10 5,04 50,40 

4 Transportná jednotka pre 
Vapotherm Precision Flow s 
kompletným príslušenstvom pre 
ventilačnú podporu počas 
transportu. 
Štandardná výbava: 
- výškovo nastaviteľný stojanom 

s výsuvným držiakom infúzií, 
rúčkou a košíkom na 
príslušenstvo 

- nezávislý zdroj elektrickej 
energie (UPS) pre prevádzku až 
do 120 min. 

- integrovaný držiak tlakových 
nádob pre kyslík a vzduch 

- integrovaný automatický 
prepínač zdroja plynov 
(centrálny rozvod / tlakové 
nádoby 

1 6.355,50 6.355,50 

5 Neinvazívny monitor Masimo Rad 
97 NiBP na meranie 
saturácie arteriálnej krvi (SpO2) a 
krvného tlaku (NIBP). 
Štandardná výbava: 
- pacientsky kábel pre pripojenie 

SpO2 sondy 
- jednorazovo použiteľný SpO2 

senzor LNCS, 2 ks 
- hadica pre pripojenie tlakových 

manžiet 
- NIBP manžeta, 1 ks 

1 2.570,00 2.570,00 

Celkom za 1 sadu NEO II: 15.121,10 

DPH 20 %: 3.024,22 

Cena celkom za 1 sadu NEO II vrátane DPH: 18.145,32 

 


