DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl Občianskeho zákonníka
č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov
medzi:
IK E A B ratislava, s.r.o.
so sídlom; Ivanská cesta 18, 821 04 Bratisláva
IČO:
35 849 436
IČ DPH:
SK2020248538
Zapísaná v: Obchodnorrj registri Okresného súdu Bratislava I,
Odd. Sro, Vložka č. 27940/B
Zastúpená: Lucia KleČkpvá - market manger
Michal Hprfiáéek - BNO manager

(ďalej len „D arca“)

H lavné mesto Slovenskej republil^ľ B ratislava
s o síd lo m : Prim aciálne n ám estie č .l,'8 1 4 99 Bratislava
IČ O : 00 603 4 8 1

Zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátpr ., ,
(ďalej len „O b d aro v an ý “)
Darca a Obdarovaný (spoíu ďalej len „Zm luvné stran y “), uzatvárajú túto Darovaciu zmluvu
(ďalej len „Z m luva“) s nasledovným obsahom:
Č lánok I
P red m et Zm luvy
1.1.

Darca týmto daruje Obdarovanému výrobky IKEA, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto
Zmluvy (ďalej len „D ar“) a obdarovaný tento Dar prijíma.

1.2.

Celková hodnota Daru predstavuje sumu
dvestosedemdesiaťtri euro aj desať centov).

vo

výške

273,10

Eur

(slovom:

Č lánok II
Účel poskytnutia D aru
2.1

2.2

Obdarovaný sa zaväzuje použiť Dar výlučne na účely obdarovania ľudí ubytovaných
v karanténnom mestečku pre ľudí bez domova v Bratislave.
Obdarovaný je povinný na požiadanie Darcu preukázať, že Dar použil spôsobom podľa
bodu 2.1 tejto Zmluvy.
Č lánok III

Miesto a čas odovzdania Daru
3.1

Darca odovzdá Obdarovanému Dar v areály obchodného domu IKEA Bratislava,
Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, na základe Protokolu o odovzdám a prevzatí Daru,
ktorý bude podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
Článok IV
Odstúpenie od Zmluvy

4.1

Darca má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Obdarovaný nepoužije
poskytnutý Dar za účelom uvedeným v Článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy alebo v prípade,
ak Obdarovaný na základe žiadosti Darcu nepreukáže, že Dar použil spôsobom podľa
Článku 2 bod 2.2 tejto Zmluvy.
Článok V
Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť,dňom jej podpísania oboma Zmluvnými
stranami.
'
V .
..........

5.2 Zmluviié strany výhIasUjú, že si Zmluvu préČítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, ž e 'Teh prejavy'vôle býť viazané touto zmluvou sú slobodné,
vážne, určité, zrozumiteľné a že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

V Bratislave dňa 17. 02. 2021

V mene a za Darcu;

Meno; Lucia Klečková
Funkcia; Market Manager

' '

' ' ' ■ '

• -

V mene a za príjemcu:

Meno; Ing. arch. Matúš Vallo
Funkcia; primátor

