DAROVACIA

ZMLUVA

uzavretá v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi
Darca:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zápis:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Zastúpená:
(ďalej aj „darca“)
Obdarovaný:
Obchodné meno:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

PROXENTA Support s.r.o.
Jozefská 12, 811 06 Bratislava
52 016 170
SK21 2091 7007
Obchodný register Okresného súdu BA I., Oddiel: Sro, Vložka č: 134311/B
Československá obchodná banka, a.s.
SK58 7500 0000 0040 2668 9289
Pavol Kožík, konateľ

a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a. s.
25829413/7500
SK37 7500 0000 0000 2582 9413

(ďalej aj „obdarovaný“) (spolu darca a obdarovaný tiež ako „zmluvné strany“)
I.
Predmet zmluvy
Darca daruje na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve bezodplatne obdarovanému
nepeňažný dar - hnuteľne veci špecifikované v čl. II tejto zmluvy, pričom obdarovaný na základe a za
podmienok uvedených v tejto zmluve dar prijíma.
II.
Predmet daru a plnenie
1.

Darca je výlučným vlastníkom 1.000 ks respirátorov KN 95 triedy FFP2 (ďalej tiež „dar“).

2.

Darca týmto daruje obdarovanému do jeho vylúčeného vlastníctva dar identifikovaný v čl. II bode
1. tejto zmluvy. Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma bez výhrad.
III.
Podmienky a účel daru

1.

Obdarovaný nie je povinný použiť dar v celom rozsahu a spotrebovať dar výlučne na účel, na ktorý
bol darovaný – pomoc za účelom dodržiavania protiepidemiologických opatrení a zabránenia šíreniu

ochorenia COVID 19 v karanténnom mestečku a iných zariadeniach. Dar bude odovzdaný
obdarovanému 26. – 31.1.2021.
2.

Ak dar nebude v celom rozsahu využitý na dohodnutý účel podľa článku III bodu 1. tejto
zmluvy, je obdarovaný oprávnený ho použiť na iný účel.
IV.
Vyhlásenia a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Darca vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy:
- je výlučným vlastníkom daru
- je oprávnený nakladať s predmetom daru bez akéhokoľvek obmedzenia alebo súhlasu
tretej osoby,
- dar nie je predmetom konania o súdny výkon rozhodnutia, exekučného konania, daňového
exekučného konania ani žiadneho iného obdobného konania,
2. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru momentom odovzdania daru darcom
obdarovanému.
V.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené s obsahom tejto zmluvy pred jej podpísaním, a že táto
zmluva je uzatvorená po vzájomnej dohode, slobodne a vážne, zrozumiteľne a určito, nie v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie v omyle, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú.

2.

Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí
a príloh bude zverejnená na webovom sídle obdarovaného. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
obdarovaným na webovom sídle obdarovaného.

3.

Táto zmluva bola darcom a obdarovaným prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom a vyhláseniami
podpísaná v 3 exemplároch, ktoré budú odovzdané v 2 exemplároch obdarovanému a v 1 exempláre
darcovi.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

..................................................

...................................................

darca

obdarovaný

