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DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ustanovení § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) (ďalej len ako „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
GLOB PRODUCTION SK, s. r. o.
IČO: 51 025 396
(ďalej len „Darca“)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené Ing. Tatiana Kratochvílova, prvá námestníčka
primátora, na základe rozhodnutia č. 35/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisaovaní
písomností a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov, IČO: 00 603 481, IBAN: SK44 0900 0000 0052 5252
5252, kontaktná osoba: Bc. Klaudia Sedláková, tel.: 02/59 35 62 93, e-mail: klaudia.sedlakova@bratislava.sk
(ďalej len „Obdarovaný“)
(Darca a Obdarovaný ďalej jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)
za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:
Preambula
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava realizuje v rokoch 2019 – 2022 iniciatívu 10 000 stromov (ďalej len
"Iniciatíva"), ktorej cieľom je systematická obnova a zabezpečenie udržateľnosti drevín pre lepšiu adaptáciu mesta
Bratislava na klimatické zmeny.
Článok I
Predmet zmluvy
1.
2.
3.

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 2800,00 € (slovom: dvetisícosemsto eur) na účely
financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v
rámci Iniciatívy (ďalej len „dar“).
Darca dar bezodplatne prenecháva Obdarovanému do jeho vlastníctva a Obdarovaný tento dar prijíma.
Darca berie na vedomie, že poskytnutie daru nezaväzuje Obdarovaného na vykonanie žiadnej protislužby
majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty v prospech Darcu alebo jemu blízkej osoby.
Článok II
Spôsob, termín a miesto plnenia predmetu zmluvy

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zmluvné strany sa dohodli, že Darca poukáže Obdarovanému dar prevodom na bankový účet Obdarovaného
uvedený v záhlaví tejto zmluvy v jednej platbe do štrnástich (14) dní od podpisu tejto zmluvy.
Obdarovaný použije dar najmä na náklady spojené s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou
o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy a to konkrétne na týchto plochách:
a)
pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy: mestská časť Bratislava - Nové Mesto, reg. "C"
KN, parc. č. 17090/7, k. ú. Nové Mesto
Obdarovaný použije dar najneskôr do 31.12.2022.
Zmluvné strany sa dohodli, že Obdarovaný bude verejne komunikovať partnerstvo Darcu na Iniciatíve a to
prostredníctvom jeho sociálnych sietí a prostredníctvom webovej stránky Iniciatívy https://10000stromov.sk/ .
Zmluvné strany sa dohodli, že Obdarovaný označí po realizácii výsadby stromy vysadené v partnerstve s Darcom
formou tabule pripevnenej k podpornej konštrukcii stromu na každej podporenej ploche s uvedením názvu Iniciatívy
a Darcu.
Zmluvné strany sa dohodli, že Obdarovaný uvedie Darcu na zozname partnerov Iniciatívy na spoločnej tabuli
osadenej na verejne prístupnom mieste v Bratislave a na webovej stránke https://10000stromov.sk/ .

7.
8.
9.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Darca Obdarovaného vyzve písomne na preukázanie použitia daru,
Obdarovaný tak urobí v najbližšom možnom termíne.
Darca je oprávnený domáhať sa vrátenia daru, ak by sa Obdarovaný správal k nemu tak, že by tým hrubo porušoval
dobré mravy alebo v prípade, ak použije dar v rozpore s účelom a so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
V prípade, že by v priebehu realizácie výsadby bránili vo výsadbe na plochách uvedených v odseku 2 tohto článku
okolnosti, ktoré v čase podpisu tejto zmluvy Obdarovanému neboli známe, Obdarovaný je oprávnený rozhodnúť
jednostranne o výsadbe na iných plochách, ktoré sám určí.
Článok III
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.
4.
5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obdarovaného v súlade s § 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 v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.
Zmluvné vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý je originál a všetky budú predstavovať jeden
a ten istý dokument. Každá zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a že si zmluvu prečítali,
vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou,
nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z nej
vyplývajúcich.

V Bratislave, dňa 10. 08. 2021

V Bratislave, dňa 30. 07. 2021

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
prvá námestníčka primátora

GLOB PRODUCTION SK, s. r. o.
Ján Knotek, v. r.
konateľ

