
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v súlade s § 628 Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými

stranami:

1. Darca: Hudiny s.r.o.

zastúpený: Ing. Jozef Hudec

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
(ďalej len "darca")

a

Perecká 19, 934 05 Levice
50186566
2120199037
SK2120199037
ČSOB a.s.
SK19 7500 0000 0040 2284 2389

2. Obdarovaný:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
IBAN:

"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice
Ul. Komenského 1033/29,93401 Levice
PhDr. Robert Budinský MBA, riaditeľ
00596825
2021224128
7000306917/8180
SK77 8180 0000 0070 0030 6917

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
(ďalej len "obdarovaný")

takto:

l. Predmet a účel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru pre "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice,
pričom obdarovaný dar prijíma:

Predmet daru: KOMPLET UV-V germicidné svietidlo 2x36W(G13) v počte lks
KOMPLET UV-C gcrmicidné svietidlo 2x75W(G13) v počte 1 ks
KOMPLET UV-C germicidné svietidlo llW(G23)-GLI4 v počte 5 ks
KOMPLET UV-C germicidné svietidlo 36W(G13) v počte 1 ks

Hodnota: 1.000,- Eur s DPH.

II.

Termín plnenia

Darca poskytne predmet plnenia v deň dátumu podpísania zmluvy, t.j. 31.10.2022.

III. 



Spôsob odovzdania a prevzatia daru 

Pri odovzdaní predmetu zmluvy vypíše darca preberací protokol, ktorý je prílohou Č. 1 k darovacej
zmluve. Protokol potvrdia poverení zástupcovia účastníkov oboch zmluvných strán.

IV. 

Ostatné dojednania 

I.V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianského
zákonníka v platnom znení.

2.0bdarovaný prehlasuje, že predmetný dar od darcu prijíma. Zároveň prehlasuje, že dar použije na
určený účel.

3.Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.

4.Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.

5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať písomnou formou na základe dohody oboch
zmluvných strán, ktorá sa stane dodatkom tejto zmluvy.

6. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží darca, 2 vyhotovenia
obdarovaný.

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po jej zverejnení na webovej stránke zariadenia: www.fénixlevice.sk a po jej zverejnení
vCRZ.

ng. Jozef Hudec

íudí 'Y s.r.o. 
P'~:cU 19, "':4 5levici'

,'r W~, {~hu Ir.y.sk:
"-O. Jí) 18656 IC DPH:StQí201 ("'.31

PhDr. Robert Budinský MBA, riaditeľ

V Leviciach, dňa 31.10.2022



Preberaéí protokol

o odovzdaní a prevzatí predmetu darovania podl'a darovacej zmluvy

Dolupodpísaný Ing. Jozef Hudec, konatel' spoločnosti Hudiny s.r.o., Perecká 19, 93405
Levice, týmto prehlasujem, že som odovzdal predmet darovania - germicidné svietidlá
v počte 8 ks(rozpis dolu nižšie na protokole) aj s inštaláciou v hodnote 1.000,- Eur s DPH

a

dolupodpísaný PhDr. Robert Budinský MBA, riaditel', týmto prehlasujem, že v mene
obdarovaného: "FÉNIXI/, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 1033/29, 93401
Levice, som prevzal predmet darovania - germicidné svietidlá v počte 8 (rozpis dolu nižšie na
protokole) aj s inštaláciou v hodnote 1.000,- Eur s DPH.

Rozpis jednotkových cien germicídnych svetiel k darovacej zmluve:

KOMPLET uV-C germicidné svietidlo 2x36W(G13) v hodnote 127,80 EUR s DPH/ks xl ks= 127,80EUR s DPH

KOMPLET UV-C germicidné svietidlo 2x75W(G13) v hodnote 190,80 EUR s DPH/ks x 1ks=190,80EUR s DPH

KOMPLET UV-C germicidné svietidlo llW(G23)-GL14 v hodnote 63,96 EUR s DPH/ks x Sks=319,80EUR s DPH

KOMPLET UV-C germicidné svietidlo 36W(G13) v hodnote 83,28 EUR s DPH/ks x 1 kS=83,28 EUR s DPH

Inštalácia v hodnote 278,32 EUR s DPH

Levice, 31.10.2022 Levice, 31.10.2022

--
/ aarca

. Hudi s.r.o. 
Pereóá 19, 934 05 levice

www.hudiny.sk
I~O: 5018656') IC: DPH:SK212"1 ;'~'i3 7

obdarovaný


