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Darovacia zmluva
Uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:
I. Zmluvné strany
Darca: Západoslovenská energetika, a. s.
zastúpená: Jochen Kley, predseda predstavenstva
Marian Rusko, člen predstavenstva
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy:
Ján Orlovský, vedúci úseku kancelárie predstavenstva
Peter Kimijan, vedúci komunikácie
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Ba I
oddiel Sa vložka č. 2852/B
so sídlom: Čulenova 6,81647 Bratislava
bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto
číslo účtu: 2107012/0200
IČO: 35823551
DIČ: 2020285256
IČ DPH: SK2020285256
(ďalej len „darca")
a
Obdarovaný: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpený: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Spoločnosť je zapísaná v (Obchodnom registri....)
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: 25827813/7500
IČO: 603 481
DIČ: 2020372596
(ďalej len „obdarovaný")
(ďalej aj spolu ako „zmluvné strany")
II. Predmet zmluvy
l. Predmetom tejto darovacej zmluvy (ďalej len "zmluva") je poskytnutie finančných prostriedkov vo
výške 9 000 € (slovom: deväťtisíc eur, ďalej len "finančné prostriedky") darcom obdarovanému.
2.0bdarovaný sa zaväzuje, že finančné prostriedky použije účelovo a to na úhradu nákladov spojených
s odkúpením a následné odkúpenie elektromobilu Citroen C-Zero ŠPZ BL 551 CP pre potreby Krízového
centra (Adresa: Krízové centrum, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99
Bratislava).
III. Podmienky darovania a ostatné dohodnuté podmienky
l. Darca sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky uvedené v čl. II. tejto zmluvy do 30 dní od
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podpísania tejto zmluvy bankovým prevodom na bankový účet obdarovaného uvedený v záhlaví tejto
zmluvy.
2. Obdarovaný tieto finančné prostriedky prijíma a zaväzuje sa ich použiť' výlučne v súlade s čl. II. ods. 2
tejto zmluvy najneskôr do 28.2. 2014.
3. Obdarovaný sa zaväzuje, že najneskôr do l0 dní odo dňa použitia finančných prostriedkov pošle na adresu
komunikacia@zse.sk informáciu/článok o ich použití, uskutočnenom podujatí alebo o inej aktivite, na ktorú
použil darované finančné prostriedky.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že najneskôr do 15.3.2014 preukáže darcovi finančné vyúčtovanie
poskytnutého daru v súlade s čl. II bod 2 tejto zmluvy.
5. Darca má právo odstúp it' od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností
obdarovaným, pričom za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje ak:
a) obdarovaný použije finančné prostriedky na iný účel ako je dohodnutý v čl. II. ods. 2 tejto
zmluvy,
b) obdarovaný sa bude voči darcovi správať v rozpore s dobrými mravmi, poškodí dobré
meno darcu alebo jeho oprávnené záujmy,
c) obdarovaný nepredloží doklady o použití finančných prostriedkov podľa čl. III. ods. 3 a 4
tejto zmluvy.
6. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení obdarovanému. Obdarovaný je
povinný do l0 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť poskytnuté finančné prostriedky na bankový účet
darcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
IV. Záverečné ustanovenia

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného podľa ustanovenia § 47a ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia
po 2 exempláre.
4.Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po
vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ju
oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpisujú.
V Bratislave, dňa 20.1. 2014

Darca:

Obdarovaný:

.............................................
Ján Orlovský, v. r.
vedúci úseku kancelárie
predstavenstva

...........................................
Milan Ftáčnik, v. r.
primátor

........................................
Peter Kimijan, v. r.
vedúci komunikácie
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