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Darovacia zmluva č.  0606/0300/2014 

uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník                   
v znení neskorších predpisov 

 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Darca:   
Obchodné meno:   Východoslovenská energetika Holding a.s. 
So sídlom:    Mlynská 31, 042 91 Košice 
Zastúpený:    JUDr. Radoslava Staroňová, vedúca úseku 

  Právo a compliance manažment  
  Mgr. Andrea Danihelová, vedúca úseku 
  Komunikácia – hovorca spoločnosti 

Zástupca na rokovanie  
vo veciach zmluvných: 

  Ing. Darina Lendacká 
  lendacka_darina@vse.sk,  

IČO:    36 211 222 
DIČ:   2020062319 
IČ DPH:   SK2020062319 
Bankové spojenie:    Citibank Europe plc,pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu: 
IBAN :   
BIC(SWIFT):              

    2016140007/8130 
    SK23 8130 0000 0020 1614 0007 
    CITI SK BA 

Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1203/V   
(ďalej len „darca“)   
 
Obdarovaný: 
Obchodné meno: Základná škola  
So sídlom:       Krosnianska 4, 040 22  Košice 
Zastúpený:       Ing. Danka Daneshjoová 
Funkcia:      riaditeľka školy  
Zástupca na rokovanie          
vo veciach zmluvných :    Ing. Danka Daneshjoová 
IČO:        35546875 
DIČ:       2021676998 
Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:       0502985006/5600 
IBAN :        SK78 5600 0000 0005 0298 5006 
BIC(SWIFT):                  
(ďalej len „obdarovaný“) 
 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto darovacej zmluvy je poskytnutie daru - sponzorský príspevok 

obdarovanému. 
2. Hodnota daru je:  600,-- EUR. (slovom: šesťsto eur). 
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Čl. III. 
Určenie daru 

1. Dar je poskytnutý obdarovanému za účelom úhrady nákladov pri zakúpení keramickej 
tabule a školských lavičiek pre deti. 

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne 
právne povinnosti ani záväzky poskytnúť protihodnotu daru. 

3. Obdarovaný sa zaväzuje preukázať darcovi na jeho požiadanie použitie daru. 
 
 

Čl. IV. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Darca prevedie dar v prospech bankového účtu obdarovaného do 10 dní odo dňa 

podpisu 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 troch vyhotoveniach, ktoré sú autentické, pričom darca 
obdrží po podpísaní 2 vyhotovenia a obdarovaný obdrží 1 vyhotovenie.  

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

 
V Košiciach  dňa ...................... 

 
Za darcu: 
Východoslovenská energetika Holding a.s. 
 
 
 
.......................................................             ............................................. 
JUDr. Radoslava Staroňová    Mgr. Andrea Danihelová 
vedúca úseku Právo a compliance                          vedúca úseku Komunikácia – hovorca  
manažment       spoločnosti  
          
    
 
V Košiciach dňa ...................... 
 
Za obdarovaného: 
Základná škola 
 
 
 
............................................. 
Ing. Danka Daneshjoová 
riaditeľka školy  
 


