
Darovacia zmluva 
 
uzavretá podľa § 628  a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov  medzi zmluvnými stranami: 
 
Darca:   MED - solutions s. r. o. 
   IČO: 50 434 900 
   DIČ: 2120325317 
   Sídlo: Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača 
   Konajúca prostredníctvom: Ing. Andrej Džadoň, konateľ 
   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
   Oddiel: Sro, Vložka číslo: 113095/B 
   (ďalej len „darca“) 

a 
Obdarovaný:  Psychiatrická  liečebňa Sučany 
                           IČO: 17 335 612 
                          DIČ: 2020598888 
                          IČ DPH: SK2020598888  
   Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - 
riaditeľ     

   (ďalej len „obdarovaný") 
.................................................................................................................................................... 

Článok 1 

Predmet darovania 
1. Na základe tejto zmluvy darca bezplatne prenecháva obdarovanému hnuteľnú vec: 

automatický hematologický analyzátor, model: BC-3000 Plus; ďalšie údaje sú uvedené vo 
Vyhlásení o zhode, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Darca vyhlasuje, že predmet darovania je vlastníctvom darcu. Jedná sa o funkčný ľahko 
používaný analyzátor, ktorý je v súčasnosti na sklade darcu. 

3. Darca neposkytuje na dar žiadnu záruku a nebude zodpovedať za žiadne vady, ktoré sa 
na dare vyskytnú po jeho odovzdaní a prevzatí. 

4.  Obdarovaný predmet darovania s vďakou prijíma v stave, v akom sa nachádza ku dňu 
odovzdania a prevzatia – t. j. ku dňu 12.8.2020.  Obdarovaný sa zaväzuje, že bude 
využívať predmet darovania na účely, na ktorý je určený, a v súvislosti s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti pacientom obdarovaného.  

 
Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1.  Darca vyhlasuje že: 

a) predmet darovania sa nachádza v jeho výlučnom vlastníctve a s predmetom 
darovania je oprávnený nakladať; 

b) na predmet darovania neboli uplatnené žiadne nároky tretích osôb podľa osobitných 
právnych predpisov; 

c) nevedie sa žiadny súdny ani iný spor vzťahujúci sa k predmetu darovania; 



d) vlastníctvo darcu k predmetu darovania nie je obmedzené žiadnou dohodu darcu 
s treťou osobou; 

e) k predmetu darovania sa ku dňu uzavretia tejto zmluvy neviažu iné práva a nároky 
tretích osôb a orgánov verejnej správy zaťažujúce predmet darovania. 

2. Obdarovaný podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že predmet darovania špecifikovaný 
v Článku 1 bod 1 tejto zmluvy mu bol odovzdaný priamo darcom. 

3. Účastníci tejto zmluvy sú si vedomí toho, že sú obsahom tejto zmluvy viazaní odo dňa jej 
podpísania. 

4.  Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že darca sa môže domáhať vrátenia predmetu 
darovania, ak by sa k nemu obdarovaný správal tak, že by tým hrubo porušoval dobré 
mravy  a tiež v prípade, že obdarovaný poruší povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, 
a predmet darovania nebude používať na účel, na ktorý je určený a v súvislosti s  
poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ak darca uplatní toto právo, právny vzťah z 
darovania zanikne okamihom, keď dôjde prejav vôle darcu obdarovanému. Týmto 
okamihom sa obnoví pôvodný stav a obdarovanému vznikne povinnosť vydať predmet 
darovania darcovi.  

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 
1.  Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že  táto zmluva bola napísaná podľa ich pokynov. Ďalej 

vyhlasujú sú spôsobilí na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, 
že ich vôľa prejavená v tejto zmluve je slobodná, určitá, vážna, zrozumiteľná, nekonajú 
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že sa s touto zmluvou oboznámili, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

2.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení so 
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží jedno (1) vyhotovenie zmluvy. 

 
 
 
V Sučanoch, dňa 24.8.2020                    V Bratislave,  dňa 20.8.2020 
Za Obdarovaného:     Za Darcu:  
 
 
 
.............................................................  ................................................................ 
Psychiatrická  liečebňa Sučany   MED - solutions s. r. o. 
Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ       Ing. Andrej Džadoň, konateľ 

    
 
 


