
DAROVACIA ZMLUVA 

uzavretá v zmysle ust. § 628 a násl. Občianskeho zákonníka 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

DARUJÚCI :   Obec: Príslop 

  zastúpená:Jozefom Blaškom, starostom obce 

  sídlo: Príslop č. 41, 067 66 Kolbasov 

  IČO: 00323438 

  DRČ: - 

  bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Snina 

  číslo účtu: SK63 0200 0000 0000 2922 7532 

    (ďalej len „ darujúci“) 

    

OBDAROVANÝ:  Nemocnica Snina, s.r.o. 

                                 Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina 

                                 zastúpený : MUDr. Andrej Kulan, konateľ 

                                  IČO : 36509108 

 bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Snina 

                               číslo účtu : SK80 0200 0000 0035 4370 1253 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 16588/P 

     (ďalej len „obdarovaný“) 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Darujúci na základe Uznesenia Obce Príslop č. 7/2017 zo dňa 09.12.2017 daruje 

obdarovanému touto darovacou zmluvou dar, a to finančné prostriedky vo výške 53,00,-
Eur (slovom päťdesiattri Eur) (ďalej len „dar“), ktoré poukáže na bankový účet   
číslo: SK80 0200 0000 0035 4370 1253, vedený vo VÚB, a.s, pobočka Snina,  
v prospech obdarovaného, najneskôr do 3 (troch) dní od podpísania tejto zmluvy. 

 

 
Článok III. 

Účel darovania 
 

1.  Darujúci daruje vyššie uvedené finančné prostriedky do výlučného vlastníctva   
obdarovaného, za účelom zakúpenia diagnostického prístroja CT – počítačový tomograf, 
pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - Nemocnica Snina, s.r.o..  

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa prijaté finančné prostriedky použiť na 
zakúpenie diagnostického prístroja CT. 



 
Článok IV. 

Vyhlásenie zmluvných strán 
 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že obdarovaný má povinnosť informovať darujúceho 
o nadobudnutí diagnostického prístroja CT do vlastníctva. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak obdarovaný nezrealizuje zakúpenie 
diagnostického prístroja CT, vzniká darujúcemu právo od tejto zmluvy odstúpiť a žiadať 
o vrátenie daru. 

 
Článok V. 

Propagácia darujúceho 
 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že obdarovaný bude darujúceho prezentovať v každej 
zvolenej forme propagácie. 

 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťah založený touto zmluvou sa riadi Občianskym 

zákonnikom. 
2. Táto zmluva je záväzná i pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán. Pre 

rozhodovanie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú príslušné slovenské 
súdy. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že právny úkon je určitý, vážny, zrozumiteľný a je urobený 
v predpísanej forme. Zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená. 

4. Zmluvné strany si obsah zmluvy riadne prečítali a na znak súhlasu ju slobodne, nie 
v tiesni vlastnoručne podpísali. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.   
 

                                                                                                                                                                                                                           

               Darujúci                Obdarovaný 

 

 

 

 

…..…………………………    ……………………………….. 

               Nemocnica Snina, s.r.o.      
                                        MUDr. Andrej Kulan  
 

 

 
 
V Snine dňa 31.01. 2018  
 


