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DAROVACIA ZMLUVA  č. 1/2023 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení    

 

I. Zmluvné strany 

 

1. Darca:            Názov spoločnosti:    Dobrovoľnícke centrum Košického kraja   

                              (ďalej len  DCKK)   

                      Adresa:      Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice,  

                      IČO:    42 242 789                

       DIČ:    202 229 0754 

                      Zastúpená:   Mgr. Miroslava Langerová, PhD.                         

                            Kontakt:   0905 601 861 

 

2. Obdarovaný: Názov organizácie:  Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

    Adresa:       Americká trieda 15, 040 13 Košice 

    Zastúpená:      Mgr. Ing. Miloš Ihnát  

    IČO:        00691071        

    DIČ:       2020762986 

                Kontakt:        +421 55 636 04 30  

 

 

II. 

Predmet darovacej zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je darovanie nefinančného daru – dlhodobého drobného majetku a to 

konkrétne laického AED defibrilátora od firmy Aura trade.  

2. Darca DCKK daruje Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce nefinančný dar 

a obdarovaný Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce dar s vďakou prijíma. Darca daruje 

predmet daru bezplatne. 

 

III. 

Odovzdanie daru 

Darca daruje obdarovanému nefinančný dar uvedený v bode II tejto zmluvy najneskôr do 

konca decembra 2023.  

 

IV. 

Použitie daru 

1. Darca odovzdáva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce predmetný majetok, čím chce 

prispieť k šíreniu informácií o potrebe defibrilátorov na verejných miestach a taktiež tým 

darca prispieva k väčšiemu počtu verejne dostupných defibrilátorov, čím sa zvyšuje šanca 

záchrany života pri srdcovom kolapse.  

2. Obdarovaný sa zaväzuje, že použije nefinančný dar výlučne na realizáciu 

verejnoprospešného účelu  v oblasti ochrany života a zdravia.  

3. V prípade, že obdarovaný nevyužije na dohodnutý účel  z akýchkoľvek dôvodov tento dar, 

resp. jeho časť na dohodnutý účel, zaväzuje sa, že tento dar, resp. jej časť, vráti do 14 dní  po 

zistení tohto stavu.  

4. Darca daruje predmetný dar s podmienkou, že darovaný nefinančný dar nesmie byť za 

žiadnych okolností využívaný na podnikanie a ziskovú činnosť, nesmie byť predmetom 

predaja a nesmie byť predmetom ďalšieho darovania. V prípade zániku obdarovanej 

organizácie musí byť nefinančný dar vrátený darcovi.  
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V. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami v súlade 

s odovzdávacím a preberacím protokolom. 

- Obe zmluvné strany súhlasne konštatujú, že jednotlivým bodom tejto zmluvy 

porozumeli, podmienky považujú za primerané a zaväzujú sa ich plniť, na znak čoho ju 

podpisujú. 

- Ja, darca, dávam súhlas  v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov Obdarovanému ako prevádzkovateľovi na evidenciu a spracúvanie 

mojich osobných údajov poskytnutých Obdarovanému prostredníctvom tejto Darovacej 

zmluvy a to v rozsahu kontaktných údajov: meno a priezvisko, adresa, kontakt: e-mailová 

adresa, telefón. Tieto údaje môžu byť evidované a spracúvané za účelom komunikácie 

ohľadne poskytnutého daru. Súhlasím, aby prevádzkovateľ poveril evidenciou 

a spracúvaním mojich osobných údajov aj sprostredkovateľov a to na základe zmluvného 

vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom výlučne v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa, kontakt za účelom komunikácie ohľadne poskytnutého daru. Súhlas 

dávam na dobu určitú na 5 rokov. Ďalej som oboznámený so svojimi právami dotknutej 

osoby § 28 a nasledujúcich ustanovení č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento 

súhlas je poskytnutý dobrovoľne a je možné ho kedykoľvek  odvolať v plnom rozsahu 

oznámením, podpísaným doručeným listom na adresu Obdarovaného alebo elektronickou 

formou na jeho e-mailovú adresu. 

- Obe zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich 

zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

- Všetky neskoršie obojstranné dohody, vzťahujúce sa k tejto zmluve, musia byť urobené 

písomnou formou, potvrdené zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy. 

-  Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi dojednaniami jeho účastníkov. 

- Právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

- Zmluva s prílohou je vyhotovená v 4 exemplároch, každý s platnosťou originálu - jeden 

pre darcu a tri pre obdarovaného.  

 

 

V Košiciach, dňa ....................................... 

 

 

 

 

 

 

.....................................................   ............................................................ 

      Za darcu              Za obdarovaného 

 

 

 

 

 

 

 

 


