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DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov

Článok lo
Zmluvné strany

Darca:
Cytopathos spol .s r.o.
Limbova 5, 833 01 Bratislava 37
IČO: 35897619
DIČ: 2021911144
IČDPH:
Zastúpený: Doc. MUDr. Dušanom Danišom, CSc. - riaditeľom spoločnosti

(ďalej len darca)

Obdarovaný: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
IČO: 00607436
Zastúpený: MUDr. Otakarom Fitzom, vedúcim služobného úradu

(ďalej len obdarovaný)

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom darovacej zmluvy je nabíjačka é}kumulátorov a 4 ks akumulátorov pre IR
tlačiareň k prístroj u Testo 400 v hodnote .fC0; JO € vrátane DPH.

2.2 Darca ako vlastník hnuteľnej veci uvedenej v článku II. , v bode 2.1 tejto
zmluvy hnuteľnú obdarovanému a obdarovaný tento dar prijíma.

2.3 Obdarovaný z titulu darovania nadobudne k predmetu darovania výlučné
vlastnícke právo.

2.4 Obdarovaný vyhlasuje, že si predmet darovania prehliadol.



Článok IV.
Záverečné ustanovenia

4.1 Táto darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

4.2 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží po
podpise zmluvy jeden rovnopis.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti zmluvných strán bližšie
neupravené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali
a ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli. Zmluva je uzatvorená na základe ich
slobodnej vôle, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú jej podpisom.

V Bratislave dňa lG, II. lú11

Doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.
riaditeľ spoločnosti

MUDr. Ota ka Fitz
vedúci služobné o úradu

CYTOPATHOS spol. s r..
Limbová 5, 83305 Bratislav.

IČO: 35897619
mč: 2021911144

fOHMNY úR~Dmuáto ZO AvomfcTVA 8RAT/SLAV~
hl.m.SF u Idiorr v bratIslavE.
Rldlnovská 8, 820 09 BratislavE>
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