DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená
v zmysle ustanovení § 51, § 628 a nasl. a § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami
SLOVNAFT, a.s.
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zápis:
zastúpený:

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31 322 832
2020372640
SK2020372640
v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 426/B
Tímea Reicher - člen predstavenstva a
Ing. Gabriel Szabó – člen predstavenstva
Útvar zodpovedný za uzatvorenie a plnenie zmluvy: Podniková a marketingová komunikácia
(ďalej aj len ako „Darca“)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
IČ DPH:
SK2020372596
v zastúpení:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
(ďalej aj len ako „Obdarovaný“)
(Darca a Obdarovaný ďalej spolu aj ako „ Zmluvné strany““)
I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA A PREDMET ZMLUVY
1.

Nakoľko,
a. Darca je hlavným partnerom projektu Slovnaft BAjk a jediným spoločníkom spoločnosti
Slovnaft Mobility Services, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 127285/B, IČO:
51 632 187 (ďalej aj len ako „Prevádzkovateľ“), ktorá je právnickou osobou spravujúcou
a prevádzkujúcou sieť automatickej požičovne bicyklov s názvom Slovnaft BAjk na území
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej aj len ako „Projekt“),
b. dňa 26.09.2017 bola medzi Darcom a Obdarovaným uzatvorená Zmluva o spolupráci
pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR v znení
Dodatku č. 1 (ďalej aj len ako „Zmluva o spolupráci“), predmetom ktorej bola okrem iného
v zmysle čl. 3 bodu 6 Zmluvy o spolupráci dohoda Zmluvných strán, že dokovacie stanice
zakúpené Darcom, a to 80 (osemdesiat) kusov klasických (analógových) dokovacích staníc,
budú prevedené darovacou zmluvou do vlastníctva Obdarovaného ako majetkový vklad do
spoločného projektu automatickej požičovne bicyklov. V Zmluve o spolupráci sa Zmluvné
strany dohodli, že darovacia zmluva bude realizovaná po prevzatí a akceptovaní dokovacích
staníc Darcom od spoločnosti Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft., so sídlom: 2500
Esztergom, Mátyás király utca 45, zapísanou v obchodnom registri okresným súdom
Tatabánya dňa 23.5.2014, IČO: 11 09 022843 (ďalej aj len „Cycleme“). Zároveň sa Zmluvné
strany dohodli, že Smart bicykle a softvér (vrátane firmware) v dokovacích staniciach
vrátane POS terminálov, tabletov, alebo akejkoľvek inej elektroniky ich príslušenstva alebo
súčastí v dokovacích staniciach (ďalej aj len „Elektronika“) zostávajú vo vlastníctve Darcu
alebo ním poverenej spoločnosti za účelom zabezpečenia riadnej a plynulej prevádzky a
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servisu týchto zariadení. Podľa dohody bol Darca zároveň oprávnený darovať dokovacie
stanice aj jednotlivo, po ich dodaní spoločnosťou Cycleme,
c. Darca uzavrel Zmluvu o dielo so spoločnosťou Cycleme, v zmysle ktorej sa spoločnosť
Cycleme zaviazala Darcovi dodať okrem iného 80 (osemdesiat) kusov klasických
(analógových) dokovacích staníc,
d. Darca má záujem v zmysle Zmluvy o spolupráci previesť do výlučného vlastníctva
Obdarovaného dokovacie stanice, ktoré mu dodá Cycleme, a ktoré Darca akceptuje,
a Obdarovaný má záujem takto prevedené dokovacie stanice od Darcu nadobudnúť,
Zmluvné strany uzatvárajú túto darovaciu zmluvu (ďalej len „Zmluva“).
2.

Zároveň, nakoľko
a. je Darca hlavným partnerom Projektu,
b. dokovacie stanice sú Obdarovanému darované výlučne s ohľadom na partnerstvo
Zmluvných strán v rámci Projektu a ich dohodu o spolupráci v zmysle Zmluvy
o spolupráci,
c. Darca, resp. ním určená osoba, je vlastníkom Elektroniky umiestnenej v dokovacích
staniciach a popísanej v bode 1 písm. b) tejto Zmluvy,
d. Darca ako hlavný partner Projektu má záujem byť vlastníkom alebo oprávneným držiteľom
všetkých jeho súčastí, vrátane a najmä dokovacích staníc, pre prípad, ak tieto bude
Obdarovaný v budúcnosti prevádzať alebo prevádzať užívacie práv k nim,
dohodli sa Zmluvné strany na ďalších vzájomných právach a povinnostiach podľa čl. V a čl. VI tejto
Zmluvy.

3.

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Darcu a Obdarovaného o podmienkach darovania daru podľa
článku II tejto Zmluvy ako aj dohoda o ďalších právach a povinnostiach Zmluvných strán s tým
súvisiacich, najmä o zriadení predkupného práva podľa čl. V tejto Zmluvy a dojednaní podľa čl. VI
tejto Zmluvy.
II.
PREDMET DARU

1.

Predmetom darovania podľa tejto Zmluvy je 80 (osemdesiat) kusov klasických (analógových)
dokovacích staníc špecifikovaných v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve, pričom predmetom darovania
podľa tejto Zmluvy nie je Elektronika (ďalej aj len ako „Dar“ alebo „Dokovacie stanice“).

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že k darovaniu dôjde odovzdaním a prevzatím príslušných
Dokovacích staníc na základe Preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami
oboch Zmluvných strán, ktorého znenie tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej aj len ako „Preberací
protokol“). Zároveň sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak k podpisu Preberacieho
protokolu Obdarovaným nedôjde ani do 3 (troch) dní po tom, čo na jeho podpísanie a prevzatie
Dokovacích staníc bol vyzvaný Darcom na základe doručenej Výzvy, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto
Zmluvy, považujú sa tieto Dokovacie stanice za riadne odovzdané a Obdarovaným prevzaté
uplynutím tejto doby.

3.

Obdarovaný si je vedomý a súhlasí s tým, že Dokovacie stanice mu budú odovzdávané v etapách
podľa toho, ako k týmto nadobudne vlastnícke právo Darca.

4.

Vlastnícke právo k príslušným Dokovacím staniciam ako aj nebezpečenstvo škody na nich
prechádza na Obdarovaného podpisom Preberacieho protokolu podľa prvej vety bodu 2 tohto
článku Zmluvy a v prípade fikcie odovzdania podľa druhej vety bodu 2 tohto článku Zmluvy
uplynutím stanovenej doby.
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III.
DAROVANIE
1.

Darca touto Zmluvou bezodplatne prenecháva Dar, tak ako je definovaný v čl. II tejto Zmluvy
Obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva.

2.

Obdarovaný Dar, tak ako je definovaný v čl. II tejto Zmluvy od Darcu s vďakou prijíma do svojho
výlučného vlastníctva.
IV.
ÚDRŽBA A OPRAVY DARU

1.

Zmluvné strany sa s ohľadom na znenie čl. 4.1 bodu 2 písm. b) a f) Zmluvy o spolupráci dohodli,
že Darca bezodplatne zabezpečí pravidelnú údržbu a opravy Daru v rozsahu potrebnom na ich
riadne fungovanie.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že náhradné diely potrebné na zabezpečenie funkčnosti Dokovacích
staníc si zabezpečí Obdarovaný sám na svoje náklady. Po ich zabezpečení ich následne odovzdá
Darcovi alebo ním určenej osobe, ktorá tieto uskladní a použije v prípade, ak to bude v súlade
s bodom 1 tohto článku Zmluvy potrebné na zabezpečenie ich funkčnosti. O použití týchto
náhradných dielov bude Darca alebo ním určená osoba Obdarovaného informovať formou
pravidelných písomných správ vyhotovených za každé 3 (slovom: tri) kalendárne mesiace, v
ktorých uvedie použité náhradné diely za dané obdobie.
V.
DOHODA O PREDKUPNOM PRÁVE

1.

S ohľadom na znenie čl. I bodu 2 tejto Zmluvy, sa Zmluvné strany vzájomne dohodli na zriadení
predkupného práva v prospech Darcu k Daru alebo jeho častiam, v rámci ktorého je Obdarovaný
v súlade s touto Zmluvou povinný ponúknuť Darcovi Dar alebo jeho časť na predaj prednostne
vždy, ak sa rozhodne previesť vlastnícke právo k Daru alebo jeho časti na tretiu osobu alebo Dar
inak scudziť. Pre vylúčenie pochybností platí, že toto predkupné právo Darcu ako kupujúceho
platí aj pre prípad iného scudzenia Daru alebo jeho časti ako je predajom a uplatní sa rovnako
v prípade bezodplatného prevodu vlastníckeho práva, najmä darovania.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že ponuková cena predmetu kúpy, vo vzťahu ku ktorému má byť
uplatnené predkupné právo Darcu v zmysle tohto článku Zmluvy bude v súlade s platnými
právnymi predpismi stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným znalcom určeným
Obdarovaným a na jeho náklady.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že Obdarovaný ponúkne Dar alebo jeho časť Darcovi na základe
písomnej ponuky doručenej Darcovi, v ktorej najmä popíše ponúkaný predmet kúpy a jeho stav
a uvedie kúpnu cenu ponúkaného predmetu kúpy stanovenú v zmysle bodu 2 tohto článku
Zmluvy, pričom prílohou bude aj znalecký posudok nie starší ako 30 (tridsať) dní podľa bodu 2
tohto článku Zmluvy (ďalej aj len „Ponuka“).

4.

Darca je povinný sa najneskôr v lehote 15 (pätnásť) pracovných dní odo dňa doručenia riadne
vyhotovenej Ponuky (doručenie potvrdené odtlačkom dátumovej pečiatky podateľne Darcu)
písomne vyjadriť, či prijíma Ponuku Obdarovaného alebo túto neprijíma. V prípade, ak sa v tejto
lehote nevyjadrí, má sa za to, že Ponuku neprijíma.

5.

V prípade, že Darca Ponuku Obdarovaného príjme, zašle v lehote podľa bodu 4 tohto článku
Zmluvy písomné oznámenie o prijatí Ponuky Obdarovanému.

6.

V prípade, že Darca ako kupujúci príjme Ponuku Obdarovaného ako predávajúceho, Obdarovaný
sa zaväzuje v súlade s touto Zmluvou najneskôr v lehote 15 (pätnásť) dní odo dňa doručenia
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oznámenia Darcu o prijatí Ponuky, uzatvoriť s Darcom Kúpnu zmluvu, v zmysle ktorej na základe
tejto Zmluvy a za obvyklých zmluvných podmienok prevedie na Darcu ako kupujúceho vlastnícke
právo k Daru alebo jeho časti, ku ktorej sa predkupné právo uplatňuje.
7.

Zmluvné strany sa tiež dohodli, že v prípade, ak Obdarovaný poruší niektorú zo svojich povinností
uvedených v tomto článku Zmluvy, je Darca oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
VI.
INÉ DOJEDNANIA STRÁN

1.

S ohľadom na znenie čl. I bodu 2 tejto Zmluvy, sa Zmluvné strany zároveň dohodli, že v prípade,
ak sa Obdarovaný rozhodne previesť akékoľvek užívacie právo/práva k Daru alebo jeho časti na
tretiu osobu, a to bez ohľadu na to, či sa tak stane odplatne alebo bezodplatne, je povinný vždy
umožniť nadobudnutie týchto práv prednostne Darcovi. V tejto súvislosti je Obdarovaný povinný
najmä pozvať Darcu do prípadnej obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby, rokovaní
o priamom predaji alebo k akýmkoľvek iným úkonom smerujúcim k prevodu takýchto užívacích
práv k Daru alebo jeho časti.

2.

Zmluvné strany sa v nadväznosti na Zmluvu o spolupráci tiež dohodli, že v prípade, ak v rámci
Projektu prezentuje Obdarovaný v akejkoľvek forme vyobrazenie loga Darcu, Darca či ním
poverená osoba vyobrazenie Loga mesta Bratislava si Zmluvné strany v rámci projektu poskytujú
za účelom propagácie projektu inú formu exteriérovej komunikácie, reklamy, webového
priestoru (ďalej aj len ako „Reklamný priestor“), tak Darca ani Obdarovaný nemajú za
poskytnutie takéhoto Reklamného priestoru nárok na akúkoľvek odplatu, ak sa výslovne písomne
nedohodnú inak. Vzhľadom na to, že Darca daruje Dokovacie stanice Obdarovanému, tak
Obdarovaný zároveň udeľuje svoj súhlas, aby sa bezodplatne umiestňovala reklama Darcu alebo
Prevádzkovateľa na Dokovacích staniciach prípadne iných veciach darovaných Darcom
v súvislostí s Projektom. Obdarovaný sa rovnako zaväzuje, že neposkytne ani neumožní
poskytnutie reklamy na uvedených darovaných veciach alebo iných veciach v súvislosti
s Projektom súvisiacich s iným subjektom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Darcu.

3.

Zmluvné strany sa tiež dohodli, že v prípade, ak Obdarovaný poruší niektorú zo svojich povinností
uvedených v tomto článku Zmluvy, je Darca oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
VII.
VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

1.

Každá zo Zmluvných strán vyhlasuje a zaručuje druhej Zmluvnej strane, že:
a. je právnickou osobou, ktorej spôsobilosť na právne úkony nebola nijakým spôsobom
obmedzená a je plne oprávnená uzatvoriť túto Zmluvu;
b. je oprávnená na to, aby uzavrela túto Zmluvu a splnila svoje záväzky, ktoré z nej pre ňu
vyplývajú, nakoľko sú splnené všetky podmienky vyžadované pre uzavretie tejto Zmluvy
všeobecne záväznými právnymi predpismi;
c. zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, neexistuje žiaden záväzok,
rozhodnutie príslušného orgánu, súdne či iné rozhodnutie, interný predpis ani všeobecne
záväzný právny predpis, ktoré by obmedzovali zmluvnú voľnosť či spôsobilosť Zmluvnej
strany uzatvoriť túto Zmluvu a/alebo plniť povinnosti z nej vyplývajúce;
d. na jej majetok nebol vyhlásený konkurz, povolený alebo zamietnutý návrh na
reštrukturalizáciu, resp. že si nie je vedomá žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by
do splnenia záväzkov z tejto Zmluvy mohlo dôjsť k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jej majetok alebo k podaniu návrhu na povolenie reštrukturalizácie.
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2.

V prípade, ak sa ukáže vyhlásenie Zmluvnej strany podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy ako
nepravdivé, neúplné, skreslené alebo zavádzajúce, je druhá Zmluvná strana oprávnená od tejto
Zmluvy odstúpiť.
VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Bratislava, a to
v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.

Ustanovenia tejto Zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

3.

V prípade rozporu tejto Zmluvy a Zmluvy o spolupráci, majú ohľadom Dokovacích staníc a ich
darovania prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.

4.

Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.

Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu,
z ktorých Darca a Obdarovaný obdržia po 1 (jednom) exemplári.

6.

Podpisom tejto Zmluvy Obdarovaný potvrdzuje, že sa oboznámil s Etickým kódexom pre
obchodných partnerov Skupiny MOL dostupnom na www.slovnaft.sk alebo www.molgroup.info,
porozumel mu a prejavuje svoju vôľu ho dodržiavať a byť viazaný jeho ustanoveniami a
pravidlami, a zároveň Obdarovaný vyhlasuje, že počas plnenia tejto Zmluvy sa nebude odvolávať
na nedostatok znalostí alebo nesprávne porozumenie týchto požiadaviek.
Obdarovaný sa zaväzuje bezodkladne informovať SLOVNAFT, a.s. o porušení Etického kódexu a
kódexu obchodného správania Skupiny MOL a prijať nápravné opatrenia.
Obdarovaný berie na vedomie, že v prípade, že pravidlá Etického kódexu pre obchodných
partnerov Skupiny MOL sú trvalo alebo podstatne porušované vo sfére vplyvu Obdarovaného (t.j.
vlastným správaním Obdarovaného alebo jeho dodávateľmi alebo subdodávateľmi,
sprostredkovateľmi, zástupcami alebo agentami), SLOVNAFT, a.s. si vyhradzuje právo prijať
nápravné opatrenia, vrátane predčasného ukončenia obchodnej spolupráce v zmysle platných
právnych predpisov, a to bez ohľadu na ďalšie právne dôsledky uvedené v tejto zmluve.
Obdarovaný berie na vedomie, že porušenie Etického kódexu a kódexu obchodného správania
Skupiny MOL môže byť posudzované v zmysle princípov uvedených v Postupoch pri porušení
Etického kódexu Etickej rady Skupiny MOL (príloha k Etickému kódexu a kódexu obchodného
správania Skupiny MOL), na základe ktorého má Etická rada Skupiny MOL právo konštatovať
podstatné porušenie etických pravidiel.
V prípade obvinenia z nesúladu alebo porušenia sa Obdarovaný zaväzuje spolupracovať pri jeho
objasňovaní. V rámci tejto spolupráce majú spoločnosti Skupiny MOL zapojené do takéhoto
objasňovania právo požiadať o overenie súladu prostredníctvom nasledovných nástrojov a o
prijatie nápravných opatrení, ak existuje dôvod na obavy:
-Sebahodnotenie: vyplnenie dotazníka, vykonanie interného vyšetrovania alebo vyhľadanie
informácií od tretej strany, napr. od poskytovateľa údajov alebo z verejných informácií o súlade.
- Certifikáty/Vyhlásenia: certifikáty alebo vyhlásenia potvrdzujúce súlad.
- Audit na pracovisku: Skupina MOL alebo tretia strana konajúca v mene Skupiny MOL môže
požiadať Obdarovaného o povolenie na overenie jeho súladu na pracovisku.
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7.

Zmluvné strany po preštudovaní tejto Zmluvy svojím podpisom zhodne vyhlasujú, že obsahuje ich
slobodnú, vážnu a zrozumiteľnú vôľu a že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok.

8.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č.2
Príloha č. 3

Špecifikácia daru (dokovacích staníc)
Výzva na prevzatie dokovacích staníc
Preberací protokol

V Bratislave, dňa 7.9.2018

V Bratislave, dňa 7.9.2018

Za SLOVNAFT, a.s.

Za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

_________________________________________
Tímea Reicher, v. r.
člen predstavenstva

_________________________________________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

_________________________________________
Ing. Gabriel Szabó, v. r.
člen predstavenstva

6

PRÍLOHA Č. 1

ŠPECIFIKÁCIA DARU (DOKOVACÍCH STANÍC)
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PRÍLOHA Č. 2

VÝZVA NA PREVZATIE DOKOVACÍCH STANÍC

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
____________________________________________________________
K rukám Želmíra Greifová, Vedúca útvaru OSAP
V Bratislave dňa 7.9.2018
VEC: Oznámenie o darovaní podľa č. II bodu 2 Darovacej zmluvy
Dňa 7.9.2018 došlo medzi spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31 32 2832, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.
426/B ako darcom (ďalej aj len ako „Darca“) a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, so
sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 ako obdarovaným (ďalej aj len
ako „Obdarovaný“) k uzatvoreniu Darovacej zmluvy, na základe ktorej sa Darca zaviazal darovať
Obdarovanému 71 (sedemdesiatjeden) kusov klasických (analógových) dokovacích staníc
špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj len ako „Zmluva“). Zároveň sa Darca a Obdarovaný
v zmysle čl. II bodu 2 Zmluvy dohodli, že k darovaniu dôjde na základe odovzdania a prevzatia
Dokovacíh staníc, o čom bude následne spísaný Preberací protokol podpísaný oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
S ohľadom na uvedené, si Vám týmto dovoľujeme oznámiť, že dokovacie stanice špecifikované
v tomto liste a v jeho prílohe (vrátane uvedenia adresy miesta ich nainštalovania) sú riadne
pripravené na odovzdanie a týmto Vás v zmysle Zmluvy vyzývame na ich prevzatie najneskôr
do troch dní od prevzatia oznámenia.
Pre úplnosť uvádzame, že v prípade, ak v uvedenej lehote tieto Dokovacie stanice neprevezmete,
v zmysle čl. II bodu 2 Zmluvy sa uplynutím tejto lehoty považujú za riadne odovzdané a na Vás
prechádza ich vlastnícke právo ako aj nebezpečenstvo škody.
S pozdravom

____________________________________________________________
Norbert Nagy
SLOVNAFT, a.s.

Príloha:

Špecifikácia prevádzaných dokovacích staníc vrátane miesta ich inštalácie
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PRÍLOHA Č. 3

PREBERACÍ PROTOKOL

PREBERACÍ PROTOKOL
SLOVNAFT, a.s.
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zápis:
zastúpený:

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31 322 832
2020372640
SK2020372640
v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 426/B
[bude doplnené]

(ďalej aj len ako „Odovzdávajúci“)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
IČ DPH:
SK2020372596
zastúpený:
[bude doplnené]
(ďalej aj len ako „Preberajúci“)
Preberajúci podpisom tohto Preberacieho protokolu potvrdzuje, že dole uvedeného dňa
prevzal od Odovzdávajúceho v zmysle Darovacej zmluvy uzatvorenej dňa 7.9.2018 medzi
Odovzdávajúcim ako darcom a Preberajúcim ako obdarovaným Dokovacie stanice
špecifikované v prílohe tohto listu (vrátane uvedenia adresy miesta ich nainštalovania).
Podpisom tohto Preberacieho protokolu zároveň Preberajúci potvrdzuje, že preberané
Dokovacie stanice sú bez vád, ak ďalej výslovne nie je uvedené inak.
V Bratislave, dňa 7.9.2018

V Bratislave, dňa

Za SLOVNAFT, a.s.

Za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

_________________________________________
Norbert Nagy
SLOVNAFT, a.s.

_________________________________________________________

Príloha:
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