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Darovacia zmluva 
(ďalej len  Zmluva“) 

uzatvorená v zmysle ust. § 628 nasl. Občianskeho zákonníka 

I. 
Zmluvné strany 

1. Darca: (Pri fyzických osobách uveďte meno a priezvisko, pri právnických osobách 
uveďte obchodné meno). 
v zastúpení:  
so sídlom:  
IČO: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
zapísaný :  

2. Obdarovaný: Pro Orthopediae, n.o.
v zastúpení: MUDr. Štefan Štolfa, PhD. – riaditeľ 
so sídlom Súľovská 5807/15, 040 11 Košice - mestská časť Západ 
IČO: 35583355  
DIČ: 2022695609 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s.,  pobočka zahraničnej banky  č. ú. 1042494007/1111,
IBAN : SK23 1111 0000 0010 4249 4007    SWIFT: UNCRSKBX 
Dátum vzniku 13.10.2008 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v 
Košiciach  zápisom do registra pod č. OVVS/24/2008.

II. 
1. Darca bezplatne  prenecháva obdarovanému predmet daru, ktorý je špecifikovaný

v čl. II. bod. 2. tejto Zmluvy a obdarovaný ho bez výhrad prijíma.
2. Predmetom daru je (presne špecifikujte podľa druhu / typu, výrobné číslo, a pod.)

3. Hodnota predmetu daru je ,- € s DPH, 
slovom:

4. Darca dar odovzdá  obdarovanému *
a) pri podpise tejto zmluvy
b) do  dní po podpise zmluvy 
c) pred podpisom zmluvy

5. Darca prejavuje svoju vôľu, aby ponechaný predmet daru, obdarovaný použil pre
podporu činnosti Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva ÚNLP
Košice, Tr. SNP 1 Košice.
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6. Darca prehlasuje, že:   
a) je výlučným vlastníkom predmetného daru, 
b) predmet daru prenecháva obdarovanému dobrovoľne, 
c) predmet daru nemá faktické – technické a právne vady, ktoré by obmedzovali 

obdarovaného v jeho riadnom užívaní. 
 

7. Obdarovaný s vďakou predmet daru  preberá v zmysle ust. § 501 Občianskeho 
zákonníka tak, ako stojí a leží. 

 
 

III. 
1. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana 

obdrží jeden exemplár. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu  oboma zmluvnými stranami. 
 
 
 
V                               dňa                V Košiciach, dňa   
 
 
 
 
 
.......................................                     ..............................................      
       darca                   obdarovaný  
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