
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: 

 (ďalej len "Zmluva")  

 

medzi: 

Darca: 

Obchodné meno:  Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE 

Sídlo:    Nám. L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica 

IČO:    37889346 

Zastúpená:   MUDr. Pavel Bician, predseda 

DIČ:    2021703200 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN:    SK83 1100 0000 0026 2075 6262 

(ďalej len "Darca“) 

 

a 

 

Obdarovaný: 

Názov:    Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 

Sídlo:    Nám. L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica 

IČO:    37957937 

Zastúpený:   Ing. Juraj Gallo,  

DIČ:    2021928150 

IČ DPH:   nie je platiteľ DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK79 8180 0000 0070 0028 0788 

(ďalej len ""Obdarovaný“)  

Darca a Obdarovaný spolu ďalej len "Zmluvné strany". 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Obdarovaný je zdravotníckym zariadením a v rámci svojej činnosti vykonáva okrem 

iného aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov s onkologickými 

a hematologickými ochoreniami vo veku do 18 rokov a 365 dní. 

2. Darca má záujem podporiť Obdarovaného v jeho práci na Klinike pediatrickej 

onkológie a hematológie DFNsP v Banskej Bystrici poskytnutím finančných 

prostriedkov, ktoré budú použité na preplatenie miezd zamestnancov Obdarovaného 

podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto Zmluvy poskytuje - daruje Darca dar - peňažné prostriedky v sume 

12.621,- EUR (slovom dvanásťtisícšesťstodvadsaťjeden eur) (ďalej len „Prostriedky“) 

a Obdarovaný tieto Prostriedky - dar s vďakou prijíma.  

2. Darca poskytne Prostriedky na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví tejto Zmluvy do 

10 dní od podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

Článok 3 

Použitie Prostriedkov 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutie Prostriedkov je účelovo viazané na účely 

podľa článku 1. bod 2 tejto Zmluvy a Obdarovaný sa zaväzuje, že Prostriedky  na tento 

účel použije.  



 

Článok 4 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Darca dar uvedený v čl. 2. tejto zmluvy prevedie na účet obdarovaného do 10 dní od 

podpisu tejto zmluvy a obdarovaný týmto dňom dar s vďakou prijíma. 

2. V prípade porušenia dohodnutých zmluvných podmienok jednou zo zmluvných strán, 

má druhá zmluvná strana právo písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu na 

porušovanie zmluvných podmienok, pod hrozbou odstúpenia od zmluvy v prípade 

ďalšieho porušenia tejto zmluvy. 

3. Ak dôjde jednou zo zmluvných strán k opakovanému porušeniu zmluvných 

podmienok, má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy. 

4. Použitie daru na iný účel ako bolo dohodnuté touto zmluvou sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvných podmienok a dobrých mravov obdarovaným a darca má právo 

od tejto zmluvy odstúpiť. V takomto prípade sa obdarovaný zaväzuje darcovi vrátiť 

dar a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy darcu na jeho vrátenie. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpis oboma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Darca obdrží jedno (1) 

vyhotovenie a  Obdarovaný obdrží jedno (1) vyhotovenie.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé vykonávať právne úkony, zmluvné prejavy 

sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon 

je urobený v predpísanej forme.  

4. Otázky výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia podľa všeobecne platných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, že bola 

vyhotovená podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za 

inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú svoj súhlas so 

znením tejto Zmluvy na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

V Banskej Bystrici, dňa: 24.11.2021 

 

Darca:       Obdarovaný: 

Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE  Detská fakultná nemocnica 

s poliklinikou Banská Bystrica 

 

 

 

 

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

 

MUDr. Pavel Bician, Predseda združenia   Ing. Juraj Gallo, riaditeľ  

 

 

 

 

 

 

 


