
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov 
 

 
 
 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

Darca:                Karol Medovič 
 Medveďovej 21 
 851 04  Bratislava    
   
 

(ďalej len darca) 
  

 
 Obdarovaný:  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom  

v Bratislave 
 Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 
 IČO: 00607436 

                         v zastúpení: Mgr. Eva Fitzová, MPH,  regionálna hygienička a generálna tajomníčka      
služobného úradu 

  
                                   

(ďalej len obdarovaný) 
  
 
 
 
 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
 

2.1 Predmetom darovacej zmluvy je: DELL OptiPlex 3020,  výrobné číslo: 21S43Y1, rok výroby 
2017 v celkovej hodnote 130 €.   

2.2 Darca ako vlastník hnuteľnej veci uvedenej v článku II., v bode 2.1 tejto zmluvy  hnuteľnú 
obdarovanému  a obdarovaný tento dar prijíma. 

 
2.3 Obdarovaný z titulu darovania nadobudne k predmetu darovania výlučné vlastnícke právo. 
 
2.4 Obdarovaný vyhlasuje, že si predmet darovania prehliadol. 

 
 

 
Článok III. 

Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

(ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“) 
 

3.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje dotknutých osôb, ktoré spracúvajú a naďalej budú 
spracúvať na účely uzatvorenia, prípadne plnenia predmetu tejto zmluvy (ďalej len „osobné 
údaje“) budú spracúvať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.. 

 



3.2 Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu tejto zmluvy. Právnym 
základom pre spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. 
je predzmluvný a zmluvný vzťah.  

 
3.3 Zmluvné strany budú využívať osobné údaje výlučne na účel, na ktorý ich získali, nebudú ich 

zverejňovať, sprístupňovať, alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou tých subjektov, ktorým 
sú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie povinné ich sprístupniť 
alebo poskytnúť. Osobné údaje nebudú prenesené do iných krajín mimo územia Slovenskej 
republiky a Európskej únie.  

 
3.4 Dotknuté osoby majú voči zmluvným stranám právo požadovať prístup k osobným údajom a 

namietať ich spracúvanie podľa §21, právo na opravu osobných údajov podľa § 22, právo na 
výmaz osobných údajov podľa § 23, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa 
§ 24 a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.. 

 
3.5 Zmluvné strany budú spracúvať osobné údaje iba počas doby trvania účelu a v rozsahu 

nevyhnutnom na splnenie účelu ich spracúvania. Dokumenty s osobnými údajmi v elektronickej 
forme budú po skončení účelu spracúvania z elektronických médií vymazané a dokumenty 
v listinnej forme budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade s platnou 
legislatívou Slovenskej republiky naďalej uchovávané počas trvania ich úložnej doby podľa 
zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. 

 
  

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

 
4.1 Táto darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka 
v Centrálnom registri zmlúv.  

 
4.2 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží po podpise zmluvy 

jeden rovnopis. 
 
4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti zmluvných strán bližšie neupravené 

touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. 

 
4.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali a ustanoveniam 

tejto zmluvy porozumeli. Zmluva je uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, neuzavreli  ju 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom. 

  
  
V Bratislave dňa: 18.11.2022 
  
 
 
 
  
   
 
 
.........................................................       ............................................................. 
                Karol Medovič                                                     Mgr. Eva Fitzová, MPH  
                                                                                                            regionálna hygienička a generálna       

tajomníčka služobného úradu 
                                                                                    
 
 
 


