
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle § 628 a nas l. Občianskeho zákonníka medzi: 

Darca: 

Naša nemocnica v Čadci, o.z., Palárikova 23 11 , 022 16 Čadca 
V zastúpení : Viera Valková, predseda OZ 
rčo: 42067502 
DIČ: 2022791265 
Číslo účtu: 

(ďalej len „darca·') 
a 

Obdarovaný: 

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca 
V zastúpení: Ing. Ma11in Šenfeld, MBA, riaditeľ 
JČO: 17335469 
lČ DPH: SK2020552083 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: ~ 
(ďalej len "obdarovaný') 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tej to zm luvy je poskytnutie účelového daru špec ifikovaného v bode 2. tohto č lánku zo strany 
Darcu v prospech Obdarovaného. Darom sa v zmysle tejto zmluvy rozumi.e finančný dar vo výške 
20000 €,slovom: dvadsaťtisíceur (ďalej len „dar"). 

2. Darca touto zmluvou bezodplatne prenecháva dar Obdarovanému a Obdarovaný dar od Darcu v celosti 
prijíma - spoluúčasť pri financovaní prístroja pre roboticky asistovanú vertikalizáciu 
a mobilizáciu Erigo PRO pre neurologické oddelenie a JIS. 

Článok ll. 
Účel darovania 

1. Darca prenecháva Obdarovanému finančný dar - spoluúčasť pri financovaní prístroja pre roboticky 
asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu Erigo PRO pre neuro logické oddele nie a JTS. 

2. Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použ ije výhradne a iba na účel darovania vymedzený v bode 1. tohto 
článku. 

Článok III. 
Ostatné dojednania 

1. Darca vyhlasuje, že dar j e podl'a j eho najlepšieho vedomfa a svedomia plne použiteľný na účel 

vymedzený v článku II. ods. 1 tejto zmluvy. 
2. Ak obdarovaný použ ije dar na iný účel , než j e uvedený v článku II . bod 1 tejto zmluvy, je Darca 

oprávnený od tejto zm luvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Darcu od zmluvy je Obdarovaný povinný dar 
Darcovi bezodkladne vrátiť. Obdarovaný súhlasí so zverejnením údajov o predmete zm luvy vrátane 
hodnoty daru, účelu darnvania a údajov o ňom samotnom. 

3. Dar bude poukázaný na číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0047 9818. 
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Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 
3. Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich odsúhlasení 

a podpísaní zmluvnými stranami. 
4. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, konkrétne Občianskym zákonníkom 

(zákon č. 40/ 1964 Zb. v zneni neskorších predpisov). 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, a že táto 

zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom. 

V Čadci , di1a 27.0 1.2023 

Darca 
Viera Valková 
predseda OZ 

Obdarovaný 
Ing. Martin Šenfeld, MBA 

riad iteľ 
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