Darovacia zmluva
uzavretá podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“) a ustanovenia § 11 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o správe majetku štátu“)
(ďalej len „Zmluva“)

Darca:
Slovenská republika, správca majetku štátu: Národný ústav detských chorôb
sídlo:
Limbová 1, 833 40 Bratislava
IČO:
00 607 231
zastúpená:
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ
Ing. Pavel Petrík, ekonomický riaditeľ
DIČ:
2020848368
IČ DPH:
SK2020848368
(ďalej len „Darca“)
a
Obdarovaný : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
rozpočtová organizácia: Dom tretieho veku
sídlo:
Polereckého 2,851 04 Bratislava
IČO:
30842344
zastúpená:
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
DIČ:
2020914280
IČ DPH:
SK2020914280
IBAN:
SK91 7500 0000 0000 2583 8723
Rozpočtová organizácia Hlavného mesta SR Bratislavy, zriadená zriaďovacou listinou č. 688/2009 zo
dňa 30.04.2009
(ďalej len „Obdarovaný“)
Darca a Obdarovaný ďalej spolu aj len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

Darca je štátna príspevková organizácia zriadená rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy súvisiace so starostlivosťou o ochranu, zachovanie
a navrátenie zdravia pacientom od narodenia do 18 rokov + 364 dní poskytovaním zdravotnej
starostlivosti. NÚDCH má lôžkovú časť, ambulantnú čas a spoločné liečebné a vyšetrovacie
zložky a zdravotnú starostlivosť poskytuje aj v špecializovaných ambulanciách.

2.

Obdarovaný je podľa ustanovenia § 11 ods. 7 písmeno a) Zákona o správe majetku štátu
rozpočtovou organizáciou (právnickou osobou – nepodnikateľom) zriadenou na účely
poskytovania sociálnej služby. Obdarovaný uvedené činnosti preukázateľne vykonáva takmer 35
rokov, od 01.06.1985.

3.

Darca je správcom majetku štátu, a to 7 kusov Nemocničných lôžok Terno plus, model
1T43U1M591, ktorých stručná charakteristika tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. (ďalej len „majetok“).
Vzhľadom na obnovu lôžok, ktoré sú používané Darcom, sa stal tento majetok prebytočným
majetkom štátu.

4.

V rámci zabezpečenia hospodárneho nakladania s majetkom štátu sa Darca pokúsil o prevod
správy a predaj tohto majetku, avšak o prevod správy ani kúpu majetku nebol prejavený záujem.
Darca sa preto rozhodol o postup podľa ustanovenia § 11 ods. 7 Zákona o správe majetku štátu.
Článok II.
Predmet Zmluvy

1.

Darca na základe tejto Zmluvy daruje Obdarovanému majetok a Obdarovaný ho do svojho
vlastníctva prijíma (ďalej len „Dar“).

2.

Obdarovaný si Dar prevezme na adrese sídla Darcu, a to do 30 dní odo dňa účinnosti tejto
Zmluvy. O konkrétnom termíne prevzatia sa zmluvné strany dohodnú aspoň 5 dní vopred.
Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Darca vyhlasuje že:
b) na Dar neboli uplatnené žiadne nároky tretích osôb podľa osobitných právnych predpisov;
c) nevedie sa žiadny súdny ani iný spor vzťahujúci sa k Daru;

3.

Obdarovaný Dar prijíma a zaväzuje sa použiť Dar iba na účel poskytovania sociálnej pomoci
podľa článku I tejto Zmluvy. Obdarovaný nie je oprávnený Dar ďalej predať alebo darovať alebo
postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu Darcu.

4.

O odovzdaní Daru spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však
výlučne: dátum odovzdania a prevzatia plnenia a podpisy zmluvných strán.

5.

Dňom podpísania preberacieho protokolu dôjde k prevodu vlastníckeho práva z Darcu na
Obdarovaného. Odovzdaním predmetu daru zároveň prechádza na Obdarovaného:
a.
b.
c.
d.

zodpovednosť za škodu a vady na Dare,
zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám Darom alebo pri využívaní Daru,
povinnosť starať sa o Dar, vrátane jeho údržby a opravy,
ďalšie práva a povinnosti spojené s prevodom a nadobudnutím vlastníckeho práva
k Daru.

6.

Darca vyhlasuje, že Obdarovaného pri odovzdávaní daru pravdivo oboznámil so stavom Daru
a Obdarovaný ho nadobúda v stave v akom sa nachádza, tak ako stojí a leží. Darca neposkytuje
žiadne prehlásenia a záruky ohľadne a v súvislosti s Darom, či už výslovne alebo implicitne
a Darca nezodpovedá alebo nebude voči nemu uplatňovaná zodpovednosť za akúkoľvek stratu
alebo škodu na strane Obdarovaného alebo tretích osôb v súvislosti s poskytnutím alebo
používaním Daru.

7.

Obdarovaný vyhlasuje, že mu je známy stav Daru a v takomto stave ho prijíma. Obdarovaný
vyhlasuje, že ho Darca riadne oboznámil s vlastnosťami a obsluhou Daru.

8.

Zmluvné strany berú na vedomie, že Darca sa môže domáhať vrátenia Daru, ak by sa k nemu
Obdarovaný správal tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy. Darca môže od zmluvy odstúpiť
v prípade, že Dar/jeho časť nebude využívaný v súlade s prehláseniami Obdarovaného
uvedeného v čl. III, bod 3. Zmluvy, v takomto prípade sa Dar/časť Daru vracia v aktuálnom stave
s prihliadnutím na existujúce opotrebenie.
Článok IV
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto Zmluve neupravené sa spravujú ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a Zákona o správe majetku štátu.

2. Obsah tejto Zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
3. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, v troch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany
obdržia po jednom rovnopise a jeden rovnopis je určený pre Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR ako
zriaďovateľa Darcu podľa ustanovenia § 11 ods. 7 Zákona o správe majetku štátu. Zmluva
nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Darca:
V Bratislave, dňa: 27.3.2020

Národný ústav detských chorôb
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
generálny riaditeľ

Národný ústav detských chorôb
Ing. Pavel Petrík
ekonomický riaditeľ

Obdarovaný:
V Bratislave, dňa: 20.3.2020

Dom tretieho veku
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
riaditeľka

Príloha č. 1
Predmet Zmluvy:

7x Nemocničné lôžko Terno plus, model 1T43U1M591

Rok uvedenia do prevádzky:

2004

Rok výroby:

2004

Stručná identifikácia:

Výrobca Linet, Slaný ČR. Súčasťou lôžka je zdravotnícky matrac
EFECTA + paropr. vodovzdorný poťah, 200/85/14 cm. Technické
parametre lôžka: dĺžka: 210 cm, výška: 39 – 81 cm, šírka: 102 cm,
maximálna únosnosť: 117 kg, napájanie 230V, 1,6 A, 50Hz. Lôžko
lamino, dýha sa skladá z: nožné čelo, priebežná postrannica
v najvyššej polohe, hlavové čelo, kolieska s individuálnou brzdou,
priebežná postrannica v najnižšej polohe, ručný ovládač a prívodný
kábel na elektrickú sieť.
Ručným ovládaním sa dá nastaviť polohovanie chrbtového dielo,
stehenného dielu, autokontury, výška ložnej plochy a sklonu.

Obstarávacia cena:

880,78 € s DPH/ 1 ks

Zostatková cena:

73,63 € bez DPH/ 1 ks

