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DAROVACIA ZMLUVA 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   
medzi zmluvnými stranami 

 
 
Darca:    Ing. Peter Luczy 
 
 
 
   (ďalej len „darca“) 
 
 
Obdarovaný:   Mestská časť Košice - Sever 
   Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 
   IČO:  00690929 
   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
   IBAN:  
   v zastúpení Ing. František Ténai, starosta 

   (ďalej len „obdarovaný“) 
    (ďalej spolu „zmluvné strany“)                                           
 

Článok I. 
Predmet a účel zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je vecný dar a to ZOLL DEFIBRILÁTOR BIFÁZICKÝ AED PLUS 
v hodnote 1944,- eur s DPH, ktorý darca zakúpil z finančných prostriedkov poskytnutých 
prispievateľmi: 

- Ing. Milan Baraník (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Ing. Viliam Beňo (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Ing. Jozef Filipko (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Pavol Holečko (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Monika Kokošková (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Ing. Ladislav Kuczik (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Bc. Lukáš Novák (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Ing. Vladimír Puškár (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Mgr. Martin Rogovský (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Mgr. Mária Sadovská (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Ing. Bartolomej Szabó (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- JUDr. Andreja Takáčová (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Ing. Mária Tomášová (poslanec zastupiteľstva MČ Košice - Sever), 

- Mgr. Slavka Gallová (ako obyvateľ MČ Košice – Sever), 

- Ing. Peter Luczy (ako obyvateľ MČ Košice - Sever), 

- Ing. František Ténai (ako obyvateľ MČ Košice - Sever). 
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2. Obdarovaný dar od darcu s vďakou prijíma a zaväzuje sa ho umiestniť na budove Kostola svätého 
Ondreja na ulici Cesta pod Hradovou, 040 01 Sever, až do momentu odvolania súhlasu správcu 
kostola s umiestnením defibrilátora. V takom prípade bude defibrilátor umiestnený na inom 
vhodnom mieste nachádzajúcom sa v Mestskej časti Košice – Sever. 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Darca dar odovzdá Mestskej časti Košice – Sever do 15 dní odo dňa podpísania zmluvy zmluvnými 
stranami.  

 

Článok III. 
Poskytovanie súčinnosti 

1. Zmluvné strany tejto zmluvy sú povinné zabezpečiť riadne a včas všetky potrebné podklady, 
presné a úplné informácie a poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť tak, aby boli objektívne 
schopné plniť svoje zmluvné záväzky vyplývajúce pre nich z tejto zmluvy. 

 

Článok IV.  
Záverečné ustanovenia 

1. Všetky právne skutočnosti a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len so súhlasom oboch zmluvných strán 
a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.  

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom darca aj obdarovaný obdržia po jednom 
vyhotovení.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním pozorne prečítali, jej celému obsahu 
porozumeli, považujú ju za jasnú, zrozumiteľnú, určitú, spísanú na základe pravdivých údajov, že 
ju neuzatvárajú v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu s jej 
znením túto zmluvu v slobodnej vôli vlastnoručne podpisujú. 

 

 
V Košiciach, dňa 12.05.2022 

 
Darca       Obdarovaný 

        
 
    
 „Podpísané“       „Podpísané“ 
     ______________________     ________________________ 
     Ing. Peter Luczy            Mestská časť Košice – Sever   
                  Ing. František Ténai MBA, starosta 
    
 


