
Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení

CM
Zmluvné strany

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
So sídlom: Komenského 73, 041 81 Košice
V zastúpení: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišova, PhD., rektorka
IČO: 00397474
ako „darca"

a

v

Školský poľnohospodársky podnik, n. o.
So sídlom: Hlavná 339, 076 64 Zemplínska Teplica
V zastúpení: Ing. Ivan Seňko, riaditeľ
IČO: 31256481
ako „obdarovaný"

ČI. II
Predmet zmluvy

1. Darca daruje obdarovanému traktor typ „ZETOR 5211" evidenčné číslo KÉ 947 AB za
účelom plnenia predmetu činnosti obdarovaného s príslušnou technickou dokumentáciou.
Zostatková cena daru v účtovnej evidencii darcu je nulová.

ČI. III
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na obdarovaného jeho prevzatím.
2. S prechodom vlastníckeho práva prechádza na obdarovaného aj nebezpečenstvo škody k

predmetu daru.

ČI. IV
Osobitné ustanovenia

1. Obdarovaný je oboznámený s podmienkami darovania a dar s vďakou prijíma.
2. Darca vyhlasuje, že dar poskytuje dobrovoľne a dar je v stave spôsobilom na jeho riadne

užívanie a obdarovaného oboznámil so stavom daru. Zároveň prehlasuje, že k daru sa
neviažu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.



3. Obdarovaný sa zaväzuje, že bude predmetu daru venovať náležitú pozornosť, aby nedošlo
k jeho zničeniu alebo odcudzeniu a bude ho využívať na účel uvedený v či. II tejto
zmluvy.

4. Dar bude odovzdaný obdarovanému po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

ČI. V
Záverečné ustanovenia

1. Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády
SR.

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a potvrdzujú ju

svojimi podpismi.

V Košiciach dňa 03-

Za darcu:

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišova, PhD.
rektorka

V Zemplínskej Teplici dňa ̂  /.

Za obdarovaného:

Školský poľnohospodársky podnik no
Hlavná 339, Zemplínska Teplica 076 64
IČO .-31256481® DIČ .'2021710592

Ing. Ivan Seňko
riaditeľ


