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Darovacia zmluva č. S,/2022
uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva")

medzi zmluvnými stranami

Darca: Judka Kukajová A O/') CJ 
D, d · · 0 - b. '/vt:>✓ G~9t 

atumnaro ~ma/f//9 ,-.2?Á?c /~ k~ O S cClW t} ~ t} ~ 
Trvale bytom f.Í.1. 1 .
Kontakt: OJ?f'-9 c'S 0 O GSc 
(ďalej len „darca")

a 

Obdarovaný:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Štatutárny orgán: PhDr. Kamila Prextová, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice
Sídlo: Kukučínova 2, 043 59 Košice
IČO: 00189006
Kontakt: 055/3060916
(ďalej len „obdarovaný")

(spolu aj ako „zmluvné strany")
1.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je bezplatné prenechanie (darovanie) knižničných dokumentov,
ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „knižničné dokumenty" alebo
„dar") darcom obdarovanému a prijatie daru obdarovaným. Obdarovaný dar s vďakou
prijíma.

II.
Osobitné ustanovenia

1. Vlastnícke právo ku knižničným dokumentom prechádza na obdarovaného dňom účinnosti
tejto zmluvy.

2. Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom knižničných dokumentov a knižničné
dokumenty nie sú zaťažené žiadnymi právami tretích osôb. Darca sa zaväzuje nahradiť
obdarovanému všetku škodu, ktorá by mu vznikla v dôsledku nepravdivosti tohto tvrdenia.

3. Darca berie na vedomie, že knižničné dokumenty budú zaradené do fondov Knižnice pre
mládež mesta Košice. · '

III.
Záverečné ustanovenia

' . ' J 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia



príslušnými ustanoveniami zákona č. 4_0/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

2. Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých dve
vyhotovenia dostane obdarovaný a jedno vyhotovenie dostane darca.

4. Písomnosti v zmysle tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v
záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň
jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň
odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude
uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od
jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

5. Darca, ako dotknutá osoba, berie na vedomie, že Knižnica pre mládež mesta Košice, ako
prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje na základe tejto zmluvy, vrátane súvisiacich
dokumentov v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu. Spracúvanie sa vykonáva v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle§ Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním
obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s§ 47a Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného.

7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy na webovom sídle
obdarovaného.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. l: Špecifikácia knižničných
dokumentov.

/

Za obdarovaného:

V Košiciach dňa !.~.(.?!!..?:.. L/
Knižnica pre mládež mesta Košíc -4-

Kukučínova 2, 043 59 Košic
IČO: 00189006 DIC: 2020785

-v~. J40/m a/~W9Darca: / J 
V Košiciach dňa ...:Z:...0... ..~t:!r>/'/ 

....... .' .. / . 
PhDr. Kamila Prextová

riaditeľka darca



Príloha č.1:
Špecifikácia knižničných dokumentov

P.č. Autor Názov Počet Suma
1. Kukajová Judka Brokoličkin príbeh 1 2 30,00
2. Kukajová Judka Brokoličkin príbeh 2 2 32,00

Spolu:
počet zv. 2
v hodnote: 62,00 €


