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DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená podľa ustanovení § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka  

medzi 
 
 
Obchodné meno:  Tepláreň Košice, a. s. 
sídlo:    Teplárenská 3, 042 92 Košice 
IČO:    36 211 541 
DIČ:    2020048580      IČ DPH: SK2020048580 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1204/V 
v mene spoločnosti konajú Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva a Ing. Peter Mihaľov, PhD., 
podpredseda predstavenstva 
(ďalej len „darca“) 
 
a 
 
Názov/Obchodné meno:   Centrum voľného času  
sídlo:                                     Orgovánová 5, 040 11  Košice   
IČO:        35542781  
DIČ:       2021636111      
Zriadená Zriaďovateľskou listinou č. 06104 vydanou Okresným úradom Košice II.  
v mene obdarovaného koná PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka    
(ďalej len „obdarovaný“) 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 
1. PREDMET ZMLUVY 
 
1.1 Darca touto  zmluvou  prenecháva obdarovanému výpočtovú techniku v počte 10 ks  (ďalej 

len „dar“) a obdarovaný dar prijíma. Predmet daru je špecifikovaný v prílohe č. 1 k tejto 
zmluve.  

 
2. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Na základe dohody zmluvných strán darca dar obdarovanému odovzdá tak ako stojí a leží 

v lehote 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
 
2.2 V súlade s ustanoveniami §629 Občianskeho zákonníka darca vyhlasuje, že nemá vedomosť 

o žiadnych právnych ani faktických vadách daru. 
 

2.3 Darca obdarovaného upozorňuje a obdarovaný berie na vedomie skutočnosť, že predmetom 
daru je vyradená použitá výpočtová technika a tejto skutočnosti zodpovedá jej stav 
a obdarovaný dar v tomto stave preberá. 
 

2.4 Poskytnutie daru obdarovanému bolo schválené predstavenstvom darcu dňa 9.6.2014. 
 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
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3.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

 
3.3 Táto zmluva sa môže meniť  alebo dopĺňať len formou písomného dodatku, ktorý sa po jeho 

podpise oboma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
 

3.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 
 
3.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej 

záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody 
týkajúce sa predmetu tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať 
zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych alebo písomných dohôd. 

 
3.6 Prílohy: 1. Špecifikácia predmetu daru. 

 
3.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu. 
  
3.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie 

je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli, ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný 
a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 
V Košiciach dňa ................... 2014  
 
 
Za darcu:      Za obdarovaného: 
 
 
 
Ing. Ladislav Koch     PaedDr. Alena Mocná  
predseda predstavenstva     riaditeľka 
 
 
 
Ing. Peter Mihaľov, PhD. 
podpredseda predstavenstva 
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Príloha č. 1 
Špecifikácia predmetu daru 

 
 

HP Compaq dc7800 Small Form Factor 
 

Rok výroby: 2007 
Nainštalovaný operačný systém: Windows Vista Business 32-bit (OEM) 
Procesor: Intel Core 2 Duo E6750, 2.66 GHz 
Vyrovnávacia pamäť: 4 MB L2 cache 
Čipová sada: Intel Q35 Express 
Typ nainštalovanej pamäte: 1GB DDR2-Synch DRAM PC2-5300 
Pamäťové sloty: 4 moduly DIMM 
Možné rozšírenie pamäte: na max. 8GB 
Pevný disk: 160 GB SATA 3.0GB/s; 7200 ot./min. 
Optické jednotky: Mechanika SATA DVD-ROM 
Grafická karta: Intel Grafics Media Accelerator 3100 
Integrovaný zvuk: Integrované HD audio s kodekom ADI1884 
Sieťové rozhranie: Integrovaná gigabitová sieťová karta Intel 82556DM 
Porty:  
zadná strana – 6x USB 2.0, 1x sériový, 1x paralelný, 2x PS2, 1xRJ 45, 1x VGA, audio I/O 
predná strana – 2x USB 2.0, zvukové porty 

 
      Klávesnica, optická myš. 
 
      Súčasťou zostavy nie je zobrazovacia jednotka (monitor).  
 
 
 


