
 

 

D A R O V A C I A   Z M L U V A 
č. 15-21-9999 

 

uzatvorená  v zmysle  § 628 a nasl. Občianskeho  zákonníka 

m e d z i 

Zmluvnými stranami : 

Darcom: 

I. Slovenskou  lekárskou  spoločnosťou, občianske združenie 

    Sídlo : Cukrová 3, 813 22 Bratislava 

    Zastúpená : Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH, prezident SLS 

    IČO :  00178 624    

    DIČ: 2020795689   

    IČ DPH: SK2020795689  

    Bankové  spojenie :  VÚB  Bratislava,   

    Číslo  účtu /IBAN: SK 36 0200 0000 0000 0453 2012,    

    VS: 21-9999 

    Registrácia: v registri združení s potvrdenou činnosťou, 

    Ministerstvo vnútra SR, č. spisu : VVS/1-909/90-172-6   

    (ďalej len „Darca“) 

a 

 

Obdarovaným:  

 II. Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 

      Sídlo: Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystica 

      Zastúpená:  Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka 

      IČO: 00165549 

      DIČ: 2021095670   

      IČ DPH: SK2021095670 

      Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

      Číslo účtu/IBAN: SK53 8180 0000 0070 0027 8346 

      Zriadená: Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č.1842/90-A/II-I z 18.12.1990 v znení    

      neskorších zmien  

 

      (ďalej len „Obdarovaný) 

      

 

Čl. 1  

Predmet  zmluvy 
 

1. Darca  daruje obdarovanému vecný dar a to:  

Názov/špecifikácia : Dezinfekčné prostriedky 

a) Antibakteriálny bez-oplachový gél, kozmetický prípravok DERMAGEL – ANTIMIKROB GEL 

200 ml v počte 1494  ks; (83 krabíc  po 18 ks) 

b) Antibakteriálny bez-oplachový gél, kozmetický prípravok DERMAGEL – HYGIENA 

     GEL 200 ml v počte 1008 ks;  (56 krabíc po 18 ks)   

Obstarávacia cena: kozmetický prípravok DERMAGEL – HYGIENA GEL  - 5,78 Euro (bez DPH) a 

kozmetický prípravok DERMAGEL – ANTIMIKROB GEL  - 5,31 Euro (bez DPH)   

Rok nadobudnutia: 2020 

                                                                                                                                 

2. Darca vecný dar odovzdá Obdarovanému na základe vzájomnej dohody. 

 

3. Obdarovaný vecný dar s vďakou prijíma.  
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Čl. 2   

  Účel daru  

 

1. Darca  poskytne vecný dar  ako súčasť podpory zdravotníctva v čase pandémie koronavírusu 

a šírenia ochorenia COVID-19. Rozhodnutie o naložení a dispozícii s poskytnutými dezinfekčnými 

prostriedkami je vo výlučnej kompetencii Obdarovaného. Dezinfekčné prostriedky darca získal od 

spoločnosti Herbacos Recordati darom. Distribúciu dezinfekčných prostriedkov zabezpečí darca 

v spolupráci s obdarovaným. 

 

2. Obdarovaný sa zaväzuje, že poskytnutý vecný dar použije v súlade so svojím najlepším vedomím      

a presvedčením na účel uvedený v tejto zmluvy. 

 

 
Čl. 3 

Osobitné  ustanovenia 

 

        1.  Darca  si vyhradzuje právo vykonať kontrolu použitia daru. V prípade, že Obdarovaný nepoužije dar           

              na  účel a za podmienok uvedených v tejto zmluve, Darca ma právo domáhať sa vrátenia daru. 

 

2.   Darca vyhlasuje, že dar je podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia plne použiteľný na účel  

 vymedzený v tejto zmluve. 

 

3. Obdarovaný vyhlasuje, že je v každom ohľade nezávislý od Darcu, a že pri získaní vecného daru 

        nakladaní s ním či v súvislosti s akýmikoľvek otázkami ohľadom tejto zmluvy, bude vždy     

        postupovať transparentne, s súlade s najvyššími etickými štandardmi a v súlade s platnými právnymi 

predpismi. 

      

 
 

Čl. 4   

 Záverečné  ustanovenia 
 

1.  Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  2  vyhotoveniach,  po jednom vyhotovení   pre obe zmluvné strany. 

 

2.  Zmeny  k tejto zmluve možno vykonať len písomne vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré  

     podpisujú a odsúhlasujú obidve zmluvné strany. 

 

3.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 

nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR. 

 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, zmluva  

     nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

V Bratislave dňa  

 
 
 Darca:                                                                                        Obdarovaný: 
                    

 

            

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

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH                        Ing. Miriam Lapuníková, MBA 

                          prezident SLS                                                                         riaditeľka                                                            

 
 
 


