
DAROVACIA ZMLUVA O DAROVANÍ HNUTEĽNEJ VECI 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

1 ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Darca 
  HERN s.r.o. 

Sídlo:  Kliňanská cesta 564, 029 01 Námestovo 
IČO:  36381047 
DIČ: 2020129188 
v zastúpení:  Juraj Matter, Konateľ 

Roman Vida, Konateľ (konatelia konajú spoločne) 
1.2 Obdarovaný 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégé Dolný Kubín 
Sídlo: Nemocničná  1944/10, 02614  Dolný Kubín 
IČO:  00634905 
DIČ:  2020563754 
v zastúpení:  Jozef Mintál, Riaditeľ (oprávnený konať samostatne) 

2 PREDMET ZMLUVY 

2.1 Darca sa zaväzuje odovzdať obdarovanému dar podľa odseku 2.2. tejto zmluvy a obdarovaný sa 
zaväzuje dar s vďakou prijať. Darom na účely tejto zmluvy je zariadenie umožňujúce umelú pľúcnu 
ventiláciu s príslušenstvom (ďalej len „dar“): 

a) Prístroj „Hayek RTX“ 

b) RT-STD001-01:stativ na RTX. 

c) Tzv. krycí pancier veľkosti 7 až 10, 1 ks z každej veľkosti. 

d) Tesnenie pre veľkosťou 7-10 , 5 v balení pre každú veľkosť. 

e) Popruhy. 

f) Tlaková hadica. 

g) Vzduchová hadica pre dospelú osobu. 
2.2 Hodnota daru je =27 552,00 € s DPH. 
2.3 Darca daruje obdarovanému dar s cieľom materiálnej podpory nemocnice v súvislosti so šírením so 

šírením ochorenia COVID-19. 
2.4 Darca je oprávnený požadovať od obdarovaného preukázanie použitia daru na účely podľa odseku 

2.3. tejto zmluvy. Obdarovaný je povinný darcovi z tohto dôvodu poskytnúť všetku rozumne 
požadovanú a potrebnú súčinnosť. 

3 ODOVZDANIE DARU 

3.1 Darca prehlasuje, že dar je jeho vlastníctvom a môže s ním voľne disponovať a nič mu nebráni 
uzatvoriť túto zmluvu a že dar nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb. Súčasne Obdarovaný 
prehlasuje, že neexistujú prekážky, ktoré by bránili prijatiu daru a uzatvoriť túto zmluvu. 

3.2 Darca odovzdá obdarovanému dar prostredníctvom tretej osoby na svoje náklady, pričom 
obdarovaný je povinný okamžite oznámiť darcovi prijatie daru, čo splní zaslaním skenu dodacieho 
listu na elektronickú adresu hern@hern.sk.  

3.3 Obdarovaný má právo sa oboznámiť s technickým stavom daru ešte pred jeho odovzdaním. 
3.4 Obdarovaný nesmie dar žiadnym spôsobom prenajať alebo inak scudziť do uplynutia 3 rokov po 

jeho prijatí, v opačnom prípade je povinný vrátiť darcovi finančné plnenie vo forme alikvotnej 
hodnoty daru. Obdarovaný je oprávnený podľa svojho uváženia dar používať a prípadne ho 
vypožičať inému zdravotníckemu zariadeniu na nevyhnutné obdobie. 

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky. 

4.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán formou písomného 
dodatku označeného príslušným poradovým číslom a podpísaného zodpovednými osobami 
zastupujúcimi zmluvné strany. 

4.3 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 
4.4 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. 

Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s 
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predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve 
neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

4.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni podpisu, alebo po dni jej zverejnenia ak je týmto dňom zmluvná strana zaviazaná 
z osobitného predpisu. 

4.6 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží 1 rovnopis. 
4.7 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov, 

ich slobodnej vôle, nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v 
dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz 
toho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

Darca Obdarovaný 
  
V Námestove dňa 17. apríla 2020. V Dolnom Kubíne dňa 17. apríla 2020. 
  

_____________________________ _____________________________ 
Juraj Matter 

Konateľ 
Jozef Mintál 

Riaditeľ 
  

_____________________________  
Roman Vida 

Konateľ 
 

 


