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Darovacia zmluva 

Darca: AQM, s.r.o. 
Sídlo: Fialková 6, 971 01 Prievidza 
IČO: 35 811 811 
zastúpená: Ing. Petrom Čukom 
konateľ 

a 

Obdarovaný: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 
Štefánikova 58, 949 63 Nitra 
zastúpený: MUDr. Katarínou Tinákovou 
regionálnym hygienikom 
IČO: 17336031 

uzatvárajú podľa § 628 Občianskeho zákonníka túto darovaciu zmluvu 

I. Predmet zmluvy 

Darca sa zaväzuje bezodplatne darovať Regionálnemu úradu so sídom v Nitre nadbytočné 
vyradené počítačové zariadenie: 
1 ks PC Pentium 2,4 GHz, RAM 256 MB, HDD 60 GB, DVD/CD-RN, sieťovú kartu, klávesnicu, 
myš, 1 ks monitor LCD 17, softvér OS WinXP Profes., sofívér - Office 2003, CanoScan N 65 0U. 

II. Práva a povinnosti strán 

Darca sa zaväzuje dar uvedený v predmete tejto zmluvy prijať a používať pre účely odboru 
laboratórnych činností. 

v 

III. Ďalšie ustanovenie 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, rozpočtová organizácia je 
zriadený zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

n . Záverečné ustanovenia 

1. Vlastníctvo k daru uvedenému v bode I. tejto prechádza na obdarovaného dňom 
prevzatia daru. 

2. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, 
prejav ich vôle bol slobodný a vážny a zmluvné strany svoj súhlas s obsahom zmluvy 
potvrdzujú podpisom. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom po zverejnení na webovom sídle obdarovaného dňom 01.10.2011. . 



4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží dva exempláre. 

5. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy možno urobiť iba formou dodatku 
podpísaného každou zo zmluvných strán. 

V Nitre, dňa 28.09.2011 

ObdarcftSÉpALNY ÚRAD VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA sdQáom v Nitre 

Š t e f á n i k o v a 5 8 
9 4 9 6 3 f l i t r a 

MUDr. Katarína Tináková 
regionálny hygienik 

Darca: 

A 
Air 

Ing. Peter Čuka 
konateľ 


