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Darovacia zmluva č. 1424/VSD/2022 
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 

Darca:   
Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s. 
So sídlom:  Mlynská 31, 042 91 Košice 
Zastúpený:    Ing. Radoslav Haluška  

  predseda predstavenstva  
  Ing. Jaroslav Hrušč 
  riaditeľ divízie Sieťový obchod 

Zástupca na rokovanie  
vo veciach zmluvných:   

  Ing. Darina Lendacká, špecialista komunikácie            
 

IČO:  36 599 361 
DIČ: 2022082997 
IČ DPH: SK2022082997 
Bankové spojenie:  Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu: 
IBAN :   
BIC(SWIFT):              

  2008480001/8130 
  SK83 8130 0000 0020 0848 0001 
  CITI SK BA 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1411/V 
 (ďalej len „darca“)   
 
 Obdarovaný:       
 Obchodné meno:     Mesto Trebišov 
 Právna forma:     mesto 
 So sídlom:       M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár 
Funkcia: primátor 
Zástupca na rokovanie      

 vo veciach zmluvných:                                        PhDr. Marek Čižmár  
IČO:       00331996    
DIČ:       2020773590     
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s. 
Číslo. účtu:      19325622/0200 
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622 
SWIFT:      SUBASKBX     
(ďalej len „obdarovaný“) 
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Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Darca touto zmluvou daruje obdarovanému peňažný dar v sume 500,- EUR, slovom päťsto 

eur (ďalej len „dar“). 
 
2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma. 

 

Čl. III. 
Určenie účelu daru 

 
1. Dar je poskytnutý obdarovanému za účelom úhrady nákladov pri organizácií kultúrneho 

podujatia Dní mesta Trebišov. Akákoľvek zmena účelu použitia daru môže byť len na základe 
písomného súhlasu darcu, o ktorý musí obdarovaný vopred písomne požiadať. V prípade, že 
dar bude použitý na iný účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu  darcu, bude sa také 
konanie obdarovaného považovať za hrubé porušenie dobrých mravov a darca si pre tento 
prípad vymedzuje právo požiadať o vrátenie daru na svoj účet. 

 
2. Obdarovaný sa zaväzuje preukázať darcovi na jeho žiadosť použitie daru najneskôr do 7 

pracovných dní od doručenia žiadosti obdarovanému. Ak v stanovenej lehote použitie daru 
nepreukáže, má sa za to, že dar použil v rozpore s účelom uvedeným v ods.1 tohto článku 
zmluvy, to neplatí, ak obdarovaný v stanovenej lehote preukáže, že z objektívnych dôvodov 
nie je možné použitie daru v požadovanej lehote preukázať. 
 

3. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky poskytnúť 
protihodnotu daru. 

 

Čl. IV. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Darca prevedie dar bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu obdarovaného 

uvedeného v čl. I. tejto zmluvy do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 
2. Ak je obdarovaný povinný zverejniť túto zmluvu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluva nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia obdarovaným. Obdarovaný vydá darcovi písomné 
potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy neodkladne po jej zverejnení. 
 

3. Ak obdarovaný nie je povinný túto zmluvu zverejniť, zmluva nadobúda účinnosť dňom jej 
podpísania oboma zmluvnými stranami. Obdarovaný vydá darcovi písomné potvrdenie 
v znení, že nie je povinný v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. túto zmluvu zverejniť a to pri 
podpise tejto zmluvy.  
 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré sú autentické, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží po jednom vyhotovení.  
 

5. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 

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

 
6. Táto zmluva sa môže meniť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 
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7. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 

 
8. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne 

podpísali. 
 

 
V Košiciach  dňa 09.08.2022 

 

 
Za darcu: 
Východoslovenská distribučná, a.s. 
 
 
 
 
....................................................................        ........................................................ 

  Ing. Radoslav Haluška         Ing. Jaroslav Hrušč 
predseda predstavenstva       riaditeľ divízie Sieťový obchod 
     
 
 
 
V Trebišov dňa 12.08.2022 

 
Za obdarovaného: 
Mesto Trebišov 
 
 
 
.......................................................... 
PhDr. Marek Čižmár 
primátor 


