
DAROVACIA ZMLUVA 
č. 2022/0260/DR 

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

I.
Zmluvné strany

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 1310/V

Obchodné meno: Mestské lesy Košice a.s.
v zastúpení: Ing. František Beli - predseda predstavenstva

Ing. Adrián Weiszer - člen predstavenstva
Ing. Miroslav Zajac, EMBA - člen predstavenstva

Sídlo: Južná trieda 11, 040 01 Košice
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. Košice
IBAN: SK 12 1100 0000 0026 2272 0044
IČO: 31 672 981
DIČ
IČ DPH:

2020491341
SK 2020491341

(ďalej len „darca“)

Názov organizácie: 
v zastúpení: 
Adresa:
IČO:
DIČ:

a

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce 
Mgr. Ing. Miloš Ihnát - starosta MČ 
Americká trieda 15, 040 13 Košice 
00691071 
2020762986 

(ďalej len „obdarovaný“)

Zmluvné strany sa dohodli uzavrieť túto darovaciu zmluvu v zmysle § 628 Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) za 
nasledovných podmienok:

II.
Predmet darovacej zmluvy

1. Darca poskytne obdarovanému dar - drevná hmota: štiepané palivové drevo nepaletizované 
suché v množstve 0,24 m3 v hodnote 30,19,- € bez DPH, 20% DPH - 6,04,- €, celkom 
36,23,- € (s DPH). Dar bude použitý na akcii „Ťahanovský kotlíkový guláš“, ktorý sa bude 
konať dňa 18.06.2022 v športovom areáli Olympia. Darca poskytne obdarovanému vyššie 
uvedený dar v lehote do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.

2. Obdarovaný dar uvedený v bode 1. s vďakou prijíma a zaväzuje sa ho využiť na účel určený 
darcom podľa tejto zmluvy.



III.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv zo strany spoločnosti 
Mestské lesy Košice a. s.

3. Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch splatnosťou originálu, pričom 
každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

4. Zmluvné strany si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho 
súhlasu ako prejavu slobodnej a vážnej vôle urobenej bez nátlaku a za nie nevýhodných 
podmienok ju vlastnoručne podpísali.

V Košiciach, dňa 09. 06. 2022 V Košiciach, dňa 10. 06. 2022

Darca: Obdarovaný:

ing. František Beli 
■ -irsdseda predstavenstva

Ing. Adrián Weiszer 
člen predstavenstva


