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Darovacia zmluva 

uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov  

 

MEDZI 

 

Obchodné meno: Košická Futbalová Aréna a. s. 

sídlo:    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Slovenská republika 

IČO:    47 845 660 

DIČ:    2024132704 

IČ DPH:   SK2024132704 

zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 1636/V 

štatutárny orgán: Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

   Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva 

    

 

(ďalej len „Darca“) 

 

a 

 

Názov:   Liga proti rakovine SR, o.z.  

Sídlo:   Brestová 6, 821 02  Bratislava 

IČO:   00 64 12 19 

DIČ:   20 20 84 85 33 

štatutárny orgán: Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka 

bankové spojenie: 

 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

 

(Darca a Obdarovaný spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako „Zmluvná 

strana“) 

 

uvážiac príslušné záväzky, vyhlásenia a záruky obsiahnuté v tejto Darovacej zmluve (ďalej len 

„Zmluva“) a zamýšľajúc byť právne viazaní touto Zmluvou, Zmluvné strany sa dohodli 

na nasledovnom 

 

TAKTO: 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 Darca vyjadruje touto Zmluvou svoje slobodné a dobrovoľné rozhodnutie darovať bezodplatne 

predmet tejto Zmluvy špecifikovaný v článku 2 tejto Zmluvy Obdarovanému ako formu 

finančnej podpory, ktorá má napomôcť pacientom s onkologickou diagnózou v Centre pomoci 

Ligy proti rakovine, Paulínyho 63 v Košiciach.  

 

 

2. PREDMET ZMLUVY 
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2.1 Predmetom tejto Zmluvy je darovanie polovice finančného výťažku z utŕžených platieb za 

podujatie Dni Mesta Košice, ktoré prebiehalo na adrese Košickej Futbalovej Arény, Pri prachárni 

13, 040 11  Košice – mestská časť Juh, dňa 07.05.2022 a to vo výške 1.300,- € (slovom tisíctristo 

EUR) (ďalej len ako „peňažný dar“ alebo len ako „dar“), ktorý Darca bezodplatne prevádza na 

Obdarovaného. 

 

2.2 Darca odovzdá peňažný dar Obdarovanému formou bezhotovostného prevodu z bankového čísla 

účtu uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy na číslo účtu Obdarovaného IBAN: ................... a to do 

15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

 

2.3 Obdarovaný sa zaväzuje, že poskytnutý dar použije na zabezpečenie programov a aktivít pre 

onkologických pacientov v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach.  

 

2.4 Darca vyhlasuje, že je oprávnený plne disponovať darom a teda mu nič nebráni, aby ho daroval 

Obdarovanému. 

 

2.5 Obdarovaný podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že dar bezodplatne a s vďakou prijíma, s účelom 

jeho využitia je uzrozumený, tento účel v plnej miere rešpektuje a zaväzuje sa dodržiavať všetky 

ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Obdarovaný nesie všetky právne, morálne a akékoľvek iné 

následky zneužitia poskytnutého daru. Za zneužitie daru a hrubé porušenie dobrých mravov sa 

považuje najmä použitie daru na iný účel ako bol dohodnutý, alebo akákoľvek protiprávna 

činnosť Obdarovaného vykonávaná v súvislosti alebo ako následok prijatia daru a použitia daru. 

 

3. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Darca je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Obdarovaný bude konať v rozpore so svojimi 

záväzkami podľa tejto Zmluvy, v rozpore s dobrými mravmi, alebo v rozpore s právnymi 

predpismi. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením prejavu vôle o tom druhej Zmluvnej 

strane. Dar je Obdarovaný povinný vrátiť Darcovi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o 

odstúpení od Zmluvy. 

 

3.2 Pre účely plnenia tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť 

požadovanú druhou Zmluvnou stranou. 

 

3.3 Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi 

Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou, pokiaľ pre určitú komunikáciu 

nie je touto Zmluvou vyhradený iba určitý spôsob doručovania. Ak bolo oznámenie zasielané 

poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, 

alebo na tretí deň odo dňa vrátenia zásielky odosielateľovi, ak sa uložená zásielka zaslaná na 

adresu podľa nasledujúceho odseku vrátila späť odosielateľovi.  

 

3.4 Pre Obdarovaného budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na údaje uvedené v 

záhlaví tejto Zmluvy a pre darcu budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na údaje 

uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo na akúkoľvek inú adresu, ktoré budú druhej Zmluvnej 

strane vopred písomne oznámená. 
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3.5 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa 

ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 

uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, alebo miesta 

podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo 

likvidácie ktorejkoľvek strany zmluvy. Ak niektorá strana zmluvy nesplní túto povinnosť, nebude 

oprávnená namietať, že neobdŕžala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek 

takto spôsobenú škodu. 

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

4.1 Rozhodné právo. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami     

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

 

4.2 Právomoc súdov. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie 

akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy. 

 

4.3 Písomná dohoda. Táto Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán 

v písomnej forme. 

 

4.4 Oddeliteľnosť. Ak by ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo považované súdom 

alebo správnym orgánom za úplne alebo čiastočne neplatné, odporovateľné, nevymožiteľné alebo 

nerozumné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovateľnosti, nevymožiteľnosti 

alebo nerozumnosti považované za oddeliteľné a ostávajúce ustanovenia Zmluvy a zostávajúca 

časť tohto ustanovenia si zachová platnosť a plnú účinnosť. 

 

4.5 Úplná dohoda. Táto Zmluva tvorí úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa 

predmetnej záležitosti. Podpisom tejto Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne 

dohody súvisiace s predmetom tejto Zmluvy a žiadna zo Zmluvných strán sa nemôže dovolávať 

zvláštnych v tejto Zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

 

4.6 Rovnopisy. Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú 

Zmluvnú stranu. 

 

4.7 Účinnosť. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 

Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluva je v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinne zverejňovanou 

zmluvou. 

 

4.8 Spoločné vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je 

jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Zmluva pokračuje na strane č. 4 miestom a dátumom uzavretia a podpismi Zmluvných strán. 
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V Košiciach, dňa 1.6.2022 

 

 

 

Darca:       Obdarovaný: 

 

 

Podpísané                                                                                   Podpísané  

 

    ___________  __________________________________ 

Košická Futbalová Aréna a. s.    Liga proti rakovine SR, o.z. 

Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva Ing. Eva Kováčová – výkonná riaditeľka  

 

 

V Košiciach, dňa 1.6.2022 

 

 

Podpísané  

 

_________________________________  

Košická Futbalová Aréna a. s.     

Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva 

 

    


