DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v zmysie ustanoveni § 628 a nasi. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník")
(ďalej len ako „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Eurovea 2, s.r.o.
so sídlom:
zapísaný:
IČO:
DIČ:
zastúpený:
kontaktná osoba:

Karloveská 34, 841 04 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl, č.:144873/B,
50 957 279
Marek Lenčéš, konateľ
Matúš Paulen, tel:
a kasían@jtre.sk)

odd,:Sro

i, e-mail:paulen@jtre.sk (v kópiína suchy@ jtre.sk

(ďalej len „Darca“ v príslušnom gramatickom tvare)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom:
Primaciálne námestie č. 1,814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
DIČ:
zastúpené:
Ing. arch, Matúš Vallo, primátor
kontaktná osoba:
Ing. Vladimír Kadrllak, te ľ:
, e-maíl: vladímir,kadrliak@bratislava.sk
(ďalej len „Obdarovaný“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Darca a Obdarovaný ďalej jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom
gramatickom tvare)
za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:
Článok I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie daru - historického železného plotu z 19, storočia, ktorý pozostáva z:
a)

z 19 (slovom: devätnástich) kusov oplotenia o rozmeroch: výška 1,75 m a šírka 2,5 m, Oplotenie je vyobrazené
na fotografiách č. 1 - 4 v prílohe č. 1 tejto zmluvy,

b)

z 16 (slovom: šestnástich) kusov stĺpov o výške 2,15 m. Stĺpy sú vyobrazené na fotografiách č. 5 - 6 v prílohe
č. 1 tejto zmluvy,

(ďalej len „dar“ v príslušnom gramatickom tvare).
2.

Darca dar bezodplatne prenecháva Obdarovanému do jeho vlastníctva a Obdarovaný tento dar prijíma.

3.

Darca berle na vedomie, že poskytnutie daru nezaväzuje Obdarovaného na vykonanie žiadnej protislužby
majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty v prospech Darcu alebo jemu blízkej osoby.

4.

Obdarovaný prehlasuje, že dar poskytnutý na základe tejto zmluvy nijakým spôsobom neovplyvní objektívnosť
rozhodovania Obdarovaného voči Darcovi ako možnému dodávateľovi služieb z oblasti podnikania Darcu a ani
nijako s takýmto poskytovaním služieb nesúvisí,

5.

Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom daru, jeho stav mu je dobre známy
v takom stave ho preberá do svojho vlastníctva.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že Obdarovaný je oprávnený na svojich sociálnych sieťach Informovať o záchrane
historického plotu v rámci výstavby projektu EUROVEA 2 a jeho darovaní zo strany Darcu, pričom konkrétnu formu
a obsah informácie si zmluvné strany dohodnú pred jej zverejnením.

článok II
Spôsob, termín a miesto plnenia predmetu zmluvy
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Darca protokolárne odovzdá dar Obdarovanému, prípadne osobe určenej
Obdarovaným, do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy, Konkrétne miesto a termín (dátum
a čas) si zmluvné sírany dohodnú najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným terminom odovzdania
daru, Odovzdanie daru Obdarovanému bude potvrdené v Protokole o odovzdaní a prevzatí daru (ďalej len
„protokol" v príslušnom gramatickom tvare), ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami a každá zmluvná
strana obdrži jedno vyhotovenie protokolu, Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k daru momentom jeho
prevzatia v súlade s týmto odsekom.

2.

Zmluvné strany berú na vedomie, že dar nie je účelovo viazaný,

3.

Darca je oprávnený domáhať sa vrátenia daru, ak by sa Obdarovaný správal k nemu tak, že by tým hrubo porušoval
dobré mravy.
Článok III
Komunikácia zmluvných strán

1.

2.

Zmluvné strany sa dohodil, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou bude prebiehať prioritne
elektronicky prostredníctvom e-maiiov uvedených v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť doručovaná elektronicky na
e-maiiovú adresu sa považuje za doručenú:
a)

okamihom prevzatia v pripade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo

b)

nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.

Doporučené doručovanie prostredníctvom pošty sa vyžaduje najmä v prípade podstatných okolností trvania
zmluvy, ako napríklad vrátenia daru. Za riadne a preukázané doručenie písomnosti doručovanej prostredníctvom
pošty sa považuje okrem okamihu prevzatia zmluvnej sírany, ktorej je písomnosť adresovaná (ďalej len „adresát“
v príslušnom gramatickom tvare), aj prípad, keď:
a) adresát jej prijatie odmietne; za deň doručenia písomnosti sa považuje deň jej odmietnutia,
b) adresát si doručovanú písomnosť uloženú na pošte nevyzdvihne, pričom doručovateľ domčoval písomnosť na
adresu sídla adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pripadne na poslednú známu adresu adresáta. Za deň
doručenia sa pokladá siedmy (7,) pracovný deň, ktorý uplynie odo dna uloženia doručovanej písomnosti na
pošte,

3.

V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto zmluvy sa zmluvná strana
zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dni od kedy zmena nastane, písomne
informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne
oznámená druhej zmluvnej strane.
Článok IV
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obdarovaného v súlade § 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.

2.

Zmluvné vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,

3.

Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

4.

Táto zmluva je štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý je originál a všetky budú predstavovať jeden a ten istý
dokument. Každá zmluvná strana obdrži dva (2) rovnopisy tejto zmluvy.

5.

Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť,
neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo
neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú
od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy
nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy, V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto

zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú
považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
6.

Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom, V pripade, ak zmierlivý spôsob riešenia
vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy
Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva,

7.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - Fotografie daru

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a že si zmluvu (vrátane
jej príloh) 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 podpisali a sú si plne
vedomí následkov z nej vyplývajúcich.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, d ň a ...

Za Darcu:

Za Obdarovaného:

Eurovea 2, s.r.o.
Marek Lenčéš
konateľ
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Ing. arch. Matúš Vallo
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