
D A  R  O  V  A  C  I  A    Z  M  L  U  V  A 

 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 

 
 

Darca:   Gedeon Richter Slovakia, s. r. o. 
Sídlo:   Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 
IČO:   45 869 146 
DIČ:   2023117943 
IČ DPH:   SK2023117943 
Zastúpený:   Dr. Corina Livia Croitoru 
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 67856/B 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu IBAN:   
(ďalej len „darca“) 

a 
Obdarovaný:   Psychiatrická liečebňa Sučany  
Sídlo:     Hradiská 23, 038 52 Sučany  
IČO:      17 335 612 
DIČ:      2020598888 
IČ DPH:    nie je platiteľ DPH 
Zastúpený:    Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - riaditeľ   
Zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo dňa 

09.12.1991 
Bankové spojenie:       
Číslo účtu IBAN:    
(ďalej len  “obdarovaný”)  
……………………………………………………………………………………......................................…............................. 
 

Článok 1 
Predmet darovania 

 
1. Na základe tejto zmluvy darca prenecháva obdarovanému bezplatne peňažné prostriedky 

vo výške 2.800,- EUR, slovom: dvetisícosemsto euro, ktoré je obdarovaný oprávnený 
použiť výlučne na zaplatenie kurzu asertívnej komunikácie, krízovej komunikácie 
a deeskalačných techník pre zdravotníckych pracovníkov . Obdarovaný dar prijíma. 

2. Darca prenechá obdarovanému predmet daru tak, že peňažné prostriedky poukáže na účet 
obdarovaného vedený v: Štátna pokladnica, číslo účtu IBAN: VS: 45869146, Správa pre 
príjemcu: DAR, v lehote najneskôr do 10 dní od uzatvorenia tejto zmluvy.  

 
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, k predmetu darovania sa ku dňu uzavretia tejto zmluvy neviažu iné 
práva a nároky tretích osôb a orgánov verejnej správy zaťažujúcich predmet darovania;  

e) voči darcovi nie sú vedené žiadne exekučné konania. 
2. Obdarovaný berie na vedomie, že mu vlastnícke právo k predmetu darovania vznikne dňom, 

kedy budú na jeho účet pripísané peňažné prostriedky. 
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 daru, ak sa 

obdarovaný správa k nemu tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 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 daru darcovi.  

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

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. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov, podpísaných 
obidvomi zmluvnými stranami. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

5. Zmluva je vyhotovená vo dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jedno (1) vyhotovenie zmluvy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie 
za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej 
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 

    
V Bratislave, dňa 24.01.2023 
 
Darca:  Gedeon Richter Slovakia, s. r. o.         …………………………………..................... 

Dr. Corina Livia Croitoru, konateľ 
spoločnosti    

 
 
V Sučanoch, dňa 26.01.2023 
 
Obdarovaný:  Psychiatrická liečebňa Sučany   …………………………………..................... 
          Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ 
     


