
Darovacia zmluva 
uzatvorená v zmysle  ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

  UniCredit Leasing Slovakia, a.s.   

                    v zastúpení:   Ing. Miroslav Štrokendl, predseda predstavenstva 

                JUDr. Blanka Štovčíková, prokurista 

      so sídlom:   Šancová 1/A, 814 99 Bratislava 

    IČO:    35730978 

                          DIČ:   2020251321 

                         IČ DPH:    SK2020251321 

                 bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  

     pobočka zahraničnej banky 

                          č. účtu:  SK6911110000000005284110 

     zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

     Oddiel: Sa, Vložka č.: 1555/B 

 

ďalej aj „darca“  

 

  a 

 

   Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

               v zastúpení:   MUDr. Milan Maďar, MPH, generálny riaditeľ 

                                     Ing. Roman Švarc, ekonomický riaditeľ 

                           so sídlom:   Rastislavova 43, 041 90 Košice 

     IČO:   00 606 707 

     IČ DPH:   SK2021141969 

                           DIČ:   2021141969 

     Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, 810 05 Bratislava 

                           BIC/SWIFT:  SPSRSKBA                           

                           č. účtu:   7000343128/8180 

                           IBAN:   SK43 8180 0000 0070 0034 3128   

     zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č.: 1842/1990-A/I-2, zo dňa  

                           18.12.1990  

 

ďalej aj „obdarovaný“  

 

 

II. 

 

1. Darca bezodplatne prenecháva obdarovanému dar špecifikovaný v odseku 2 tohto 

článku zmluvy a obdarovaný ho bez výhrad a s vďakou prijíma. 

 

2. Predmetom daru sú finančné  prostriedky vo výške  2000,- EUR (slovom: dvetisíc 

eur).      

 



3. Darca prejavuje svoju vôľu, aby prenechaný dar obdarovaný použil pre potreby 

činnosti svojich organizačných útvarov na lieky, diagnostiká, zdravotnícke pomôcky, 

špeciálny zdravotný materiál, techniku a/alebo ochranné osobné pracovné prostriedky, 

nevyhnutných pri eliminácii následkov pandémie COVID – 19. 

 

4.   Darca sa zaväzuje odovzdať dar obdarovanému zaslaním na účet obdarovaného 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy, v lehote do 7 dní od účinnosti tejto zmluvy  

 

III. 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana 

obdrží jedno vyhotovenie. 

 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. 

 

   

V Bratislave, dňa ...................          V  Košiciach, dňa ............................. 

 

 

 

 

 

..........................................................  ......................................................................... 

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

Ing. Miroslav Štrokendl   MUDr. Milan Maďar, MPH 

predseda predstavenstva   generálny riaditeľ 

       

 

 

 

.........................................................  ........................................................................ 

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

JUDr. Blanka Štovčíková   Ing. Roman Švarc   

prokurista                ekonomický riaditeľ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


