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DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi týmito 

Zmluvnými stranami: 

 

Darca     

Názov:        BSH Dr ive s  a nd  Pu mp s ,    s .  r .  o .   

Zastúpený:         Ing. Peter Medviď a Ing. Ján Schumera  

So sídlom:         Továrenska 2,071 01 Michalovce  

IČO:          361 878 28 

IČ DPH:         SK202 003 9560    

Bankové spojenie:       CITIBANK EUROPE plc., Bratislava 

Číslo účtu:        SK33 8130 0000 0020 0473 0202 

Zapísaný:                          Zapísaná v OR: 07.12.1998, Vložka číslo:  10671/V 

 

(ďalej len „Darca“) 

 

Obdarovaný 

Názov:        Nadácia Košického samosprávneho kraja  

Zastúpený:                    Ing. Vladimír Pauco – správca nadácie 

So sídlom:                   Námestie Maratónu mieru 68/1, 042 66 Košice  

IČO:                    53329333       

Bankové spojenie:           Slovenská sporiteľňa , a.s.  

číslo účtu:                    SK49 0900 0000 0051 7080 1401  

Zapísaný:         Ministerstvo vnútra SR, reg. č. 203/Na – 2002/1233 

 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

(Darca a Obdarovaný ďalej spoločne len „Zmluvné strany“) 

takto: 

 

ČL. I.  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné poskytnutie vecného daru : 

- Automatická práčka BOSCH  WAU24T60BY 

- Sušička prádla BOSCH  WTW85461BY 

 

v celkovej hodnote 892,84 € ( osemstodeväťdesiatdva EUR a osemdesiatštyri centov), ktoré 

budú použité na plnenie verejnoprospešného účelu Obdarovaného, konkrétne na realizáciu 

aktivít obce Inovce súvisiacich s poskytovaním dočasného umiestnenia a ubytovania 

vojnových utečencov Ukrajiny. (ďalej iba „Dar“).  

 

2. Darca odovzdá Dar Obdarovanému do 2 dní odo dňa podpísania zmluvy Zmluvnými 

stranami. 
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Čl. II. 

Ostatné dohodnuté podmienky 

1. Obdarovaný Dar prijíma a použije ho výlučne v zmysle predchádzajúceho článku zmluvy. 

2. V prípade, že Obdarovaný poruší podmienky upravené v tejto zmluve, môže sa Darca 

domáhať vrátenia Daru. Obdarovaný sa zaväzuje vrátiť poskytnutý Dar do 10 dní odo dňa 

doručenia výzvy Darcu na vrátenie Daru z dôvodu porušenia zmluvy obdarovaným. 

3. V prípade porušenia zmluvy Obdarovaným, sa Obdarovaný zaväzuje vrátiť aj akékoľvek 

úžitky spojené s Darom a to od momentu porušenia zmluvnej povinnosti až do úplného 

vrátenia Daru darcovi.  

 

Čl. III. 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 

1.  Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť ani povoliť žiadne konanie, ktoré by 

spôsobilo, že by Zmluvné strany a/alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili 

akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa 

vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia zástupcom alebo zamestnancom orgánov 

verejnej správy a/alebo blízkym osobám zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej 

správy. 

2.  Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že neponúkne, neposkytne, ani sa nezaviaže 

poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene 

druhej Zmluvnej strany, a rovnako neprijme ani sa nezaviaže prijať od žiadneho 

zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej Zmluvnej strany 

žiadny dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú, na ktorú príjemca nemá právny 

nárok pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy. 

3.  Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, pokiaľ si budú 

vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní 

alebo pri plnení tejto zmluvy. 

4.  V prípade, že Obdarovaný poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa bodu 1 až 3 tohto 

článku zmluvy, alebo pokiaľ má darca dôvodnú príčinu domnievať sa, že povinnosti 

Obdarovaného podľa bodu 1 až 3 tohto článku zmluvy boli alebo sú porušované, môže 

darca túto zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou. 

 

 

Čl. IV.  

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obdarovaného. 

2. Darca i Obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že 

bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne 

a zrozumiteľne. 
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3. Zmluvu je možné doplňovať, meniť alebo rušiť iba písomnými, vzostupne číslovanými a 

datovanými dodatkami podpísanými obidvoma Zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obidve Zmluvné strany 

obdržia po jednom exemplári. 

 

 

V Michalovciach, dňa: 05.04.2022                V Košiciach, dňa 05.04.2022 

 

 

 

 

 

_________________________           __________________________________ 

BSH Drives and Pumps, s r.o.           Nadácia Košického samosprávneho kraja 

 

      Ing. Ján Schumera , konateľ                      Ing. Vladimír Pauco, správca nadácie 

      Ing. Peter Medviď, konateľ      

 

 

 


