
 

Darovacia zmluva  
uzatvorená v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

___________________________________________________________________________ 

 

Čl. l.  
Zmluvné strany 

 
Darca: 
názov :   Eurolab Lambda a.s.  
sídlo:    T. Milkina 2, 917 01 Trnava  
právna forma:  akciová spoločnosť 
zastúpený:   Viliam Krajčovič –podpredseda predstavenstva 
IČO:    35869429 
DIČ:    2021755208 
IČ DPH:   SK2021755208 
Zapísaný v:   Okresný súd Trnava, OR: oddiel Sa, vložka č.10429/T 
 

  (ďalej v texte zmluvy len „darca“) 
 

  Obdarovaný:  
  Názov:   Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
  sídlo:    Komenského 73, 041 81 Košice  
  zastúpený:   Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.- rektorka 
  IČO:    00397474 
  DIČ:    2020486699 
  IČ DPH:   SK2020486699 
 
 (ďalej v texte zmluvy len „obdarovaný“) 

 
uzavierajú túto darovaciu zmluvu: 

 
Čl. II.  

Predmet zmluvy 
 
1. Darca   na  základe  tejto   zmluvy  bezplatne   prenecháva   obdarovanému   dar,  ktorým   je  zdravotnícka 
technika/prístroj a to :  
1ks analyzátor Vcheck 200, výrobca BioNote,Inc.,   
 
2. Hodnota daru určená darcom je  celkom  1620 eur €/slovom tisícšesťstodvadsať  eur/ bez DPH.  
 
3. Darca prehlasuje, že :  
a)  dar je v čase odovzdania obdarovanému v stave spôsobilom na riadne užívanie,  
b) dar nie je zaťažený žiadnymi dlhmi, vecnými bremenami, žiadnymi právami tretích osôb ani inými 
povinnosťami a/alebo záväzkami,  
c) je oprávnený hnuteľné veci, ktoré sú darom podľa tejto zmluvy, prenechať inému subjektu – 
obdarovanému,  
d)  dar prenecháva obdarovanému dobrovoľne a bez nároku na protiplnenie akéhokoľvek druhu,  
e)  dar  nemá  faktické – technické   a  právne  vady,  ktoré  by  obmedzovali  obdarovaného  v  jeho  riadnom 
užívaní.  



4. Darca prejavuje svoju vôľu, aby dar obdarovaný použil pre potreby činnosti svojho organizačného útvaru :  
 Univerzitná veterinárna nemocnica – Klinika malých zvierat. 
 

Čl. III. 
Odovzdanie a prevzatie daru 

 
1. Darca odovzdá obdarovanému dar  pri podpise tejto zmluvy.  
 
2. Miestom   plnenia,  t.j.  miestom   odovzdania   daru,  ktorým   je   pracovisko   obdarovaného:  Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
Kontaktnou osobou v mene obdarovaného je:  MVDr. Tatiana Weissová, prednostka Kliniky malých zvierat.  
Dovoz/doručenie daru do miesta plnenia zabezpečí darca na vlastné náklady. 
 
3. Obdarovaný s vďakou dar preberá v zmysle ust. § 501 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení 
neskorších predpisov, tak, ako stojí a leží.  
 

Čl. IV. 
Práva a povinnosti darcu a obdarovaného 

 
1. Darca je : 
a) oprávnený požadovať vrátenie daru, ak ho obdarovaný užíva v rozpore s účelom určeným v tejto zmluve   
alebo inak v rozpore s touto zmluvou,  
b) oprávnený vykonávať kontrolu spôsobu a účelu užívania daru. 
 
2. Obdarovaný je povinný: 
a) užívať dar riadne a v súlade s účelom a podmienkami tejto zmluvy, 
b) umožniť darcovi kontrolu spôsobu a účelu užívania daru, 
c) zabezpečiť, aby dar nebol umiestnený na iné miesto užívania (miesto plnenia) ako je uvedené v tejto 
zmluve (čl. III. bod 2 tejto zmluvy). 
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán a to formou písomných 
dodatkov k tejto zmluve.  
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník, v znení neskorších predpisov. 
3. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení.  
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom následujúcim po dni jej  zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády. 
 
V Košiciach, dňa        V Trnave,  dňa 
 
 Za obdarovaného:       Za darcu: 
 
 
 
……………………………………………………………….                                                        ……………………………………………………….  
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.                                                                         Viliam  Krajčovič 
                         rektorka                                                                                                 podpredseda predstavenstva 




