
DAROVACIAZMLUVA
uzatvorená podl'a ustanovenia § 628 a násl. Občianskeho zákonníka Č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov

Článok L
Zmluvné strany

Darca:
Názov firmy 'íOHM./~~E ~ ~ O. _
Adresa: ~A';1K.ALbJ(A JA I J1~A IJfJt.AVIt-
IČO: 44 f ~u.»
DIČ: JOJ,J. 8s» L 'f
IČ DPH: . . .L JL./
Zastúpený: HUDy,- l> 1-0 "/). , tflPtAl/OW~KI, ia J~/(;.

(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 :

.../~ .. } ~DtP.p.f. ~o.v.( ..~.~y I!."'.~I....t'iľ....A .&S11..../.PRt:/lr'\/IJ .. /.!O/Iil;!A.· ~/;~. ) EU/>
(predmet darovania J-' finančná hodnota) /l hodl1O (" 1-- "

2.2 Darca ako vlastník hnutel'nej 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 a ~šiRR0S*'dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami, úč í • .•._OEť nad o cúde d r.o:n fl,-,EIE "ujucim po
dri jej zvere~neni2.

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

o
REGIONÁlNY ÚRAD

VE JNÉHO ZDRAVOTNíCTVA BRATISLAV~
h. .SR so sŕdlorn v Bratislave
R I ovská 8, 820 09 Bratislave:

-70·ul. BaJkd'~ki.

IC '- '.
-7

........................ --- .
MUDr. Ota ar Fitz

vedúci služo ného úradu


