Darovacia zmluva
uzavretá podľa ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „zmluva“)
medzi
Accenture, s.r.o.
sídlo:
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO:
35 724 498
IČ DPH:
SK 7020000416
Zapísaný:
Okresný súd Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č. 15268/B
Zastúpený:
Ing. Tomáš Volek, konateľ
(ďalej len „darca“)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
Zastúpený:
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestník primátora pre oblasť sociálnych vecí a nájomného
bývania v zmysle Rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)
(ďalej len „obdarovaný")
(darca a obdarovaný spolu ďalej len ako „zmluvné strany“)
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Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností zmluvných strán súvisiacich
s prevodom vlastníckeho práva k daru podľa článku II tejto zmluvy z darcu na obdarovaného.
Hlavnou, nie však jedinou povinnosťou darcu je previesť vlastnícke právo k daru podľa článku II tejto zmluvy na
obdarovaného a odovzdať dar podľa článku II tejto zmluvy obdarovanému.
Hlavnou, nie však jedinou povinnosťou je prevziať dar podľa článku II tejto zmluvy od darcu.
Článok II
Dar
Pre účely tejto zmluvy sa pod slovom „dar“ rozumie nábytok, ktorého detailný súpis je uvedený v preberacom
protokole, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Hodnota daru bola zmluvnými stranami určená na sumu 0 (slovom: nula) euro.
Vlastnícke právo k daru prechádza z darcu na obdarovaného momentom jeho odovzdania obdarovanému.
Článok III
Prehlásenia zmluvných strán
Darca prehlasuje, že dar je funkčný a nemá žiadnu vadu, o ktorej by vedel.
Obdarovaný prehlasuje, že si dar prehliadol a nenašiel na ňom žiadne vady, ktoré by bránili jeho prijatiu a ako
taký ho prijíma.
Darca nepreberá za dar žiadnu záruku a nebude zodpovedať za žiadne vady, ktoré sa na dare vyskytnú.
Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky poskytnúť protihodnotu daru
vyjadrenú v peniazoch.
Pokiaľ darca požiada obdarovaného o vystavenie dokladu, ktorý bude osvedčovať poskytnutie daru pre účely
daňového konania, tak obdarovaný tento doklad bez zbytočného odkladu vystaví, a v prípade dotazu príslušného
daňového úradu, poskytnutie daru darcom osvedčí.
V prípade, že obdarovaný poruší povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, má darca právo požadovať vrátenie
daru.
Článok III
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb.
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Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len na základe dohody zmluvných strán, formou
písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v 3 (slovom: troch) rovnopisoch s platnosťou originálu; 2 (slovom: dva) rovnopisy pre
obdarovaného a 1 (slovom: jedno) pre darcu.
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.
Právne vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky v platnom znení, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
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 prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia
vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy
Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
a) Príloha č. 1 – Preberací protokol,
b) Príloha č. 2 - Plnomocenstvo
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu (vrátane jej príloh) prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou
bez výhrad a sú si vedomé právnych následkov podpísania tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým a verným vyjadrením
ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

..............................................................
darca
Ing. Tomáš Volek
konateľ

..............................................................
obdarovaný
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
námestník primátora pre oblasť sociálnych
vecí a nájomného bývania

