
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 711/2021/OZ 

Darovacia zmluva 
(v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka) 

 
DARCA 
Obchodne meno:     UNIZDRAV Prešov, s. r. o. 
Sídlo:                        Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, SR 
IČO:                        36 515 388 
IČ DPH:                    SK2022184263  
Štatutárny orgán:       Ján Lamanec – konateľ 
Registrácia:                Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 17251/P 
 
(ďalej v texte „darca“) 
 
OBDAROVANÝ 
 
Názov:                          Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:                            Námestie mieru 2, 08001 Prešov 
Štatutárny orgán:       PaedDr. Milan Majerský, PhD. - predseda 
IČO:                             37870475 
                                       
(ďalej v texte „obdarovaný“) 
 

uzatvárajú túto zmluvu 
 

I. 
Úvodné ustanovenie 

 
Darca je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí – Pulzný Oxymeter UNIZDRAV OxySmart PC-
60F v počte 675 ks v celkovej hodnote 23 557,5 € (ďalej len „predmet zmluvy“).  
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Darca na základe tejto zmluvy daruje predmet zmluvy uvedený v čl. I zmluvy do výlučného 

vlastníctva obdarovanému. 
2. Predmet zmluvy darca    touto zmluvou bezplatne prenecháva obdarovanému do vlastníctva. 
3. Obdarovaný  predmet zmluvy ako dar s vďakou prijíma. 
4. K odovzdaniu a prevzatiu predmetu  zmluvy dochádza pri podpise tejto zmluvy v sídle 

obdarovaného: Námestie mieru 2, 08001 Prešov, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 
 

III. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 
1. Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady predmetu zmluvy, na 

ktoré by mal obdarovaného pred darovaním upozorniť. Darca oboznámil obdarovaného so stavom 
predmetu zmluvy. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že stav a vlastnosti predmetu zmluvy sú mu známe, nakoľko si ho pred 
podpisom tejto zmluvy osobne a podrobne obhliadol. 



 
 
 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  
2. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na webovom sídle obdarovaného v súlade so zákonom 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
5. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných strán 

písomnými očíslovanými dodatkami.   
6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu. Darca dostane jedno 

vyhotovenie zmluvy a obdarovaný dostane 3 vyhotovenia zmluvy.  
7. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje 

ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

  
 
V Prešove dňa ........... 12. 4. 2021 ........................ 
 
  
 
 
 
 

UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 
v. r. Ján Lamanec – konateľ 

Darca 

 Prešovský samosprávny kraj 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda 

Obdarovaný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 13.4.2021 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 14.4.2021  


	Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 711/2021/OZ
	Darovacia zmluva
	DARCA
	OBDAROVANÝ
	I. Úvodné ustanovenie
	II. Predmet zmluvy
	III. Vyhlásenia zmluvných strán
	IV. Záverečné ustanovenia


