Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej aj ako „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
IČO: 35 793 783
IČ DPH: SK2020279415
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1160/B
konajúca štatutárnym orgánom – spoločnosťou Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.,
IČO: 35 790 563, zastúpená konateľmi: pán Matúš Gála a pani Katarína Matejovie
- ďalej len „darca“ A
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora na základe Podpisového poriadku
účinného od 15. 3. 2022
- ďalej aj ako „obdarovaný"v nasledovnom znení:
1.

Predmet daru

1.1

Darca je výlučným vlastníkom potravinového a nepotravinového tovaru bližšie
špecifikovaného v Prílohe č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „tovar“). Tovar v hodnote 14 999,73
Eur a v počte kusov uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, je predmetom darovania v zmysle
tejto zmluvy (ďalej len „predmet daru“). Darca poskytuje obdarovanému predmet daru na
účely humanitárnej pomoci utečencom.

2.

Predmet zmluvy

2.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok darcu bezplatne previesť predmet daru do výlučného
vlastníctva obdarovaného a záväzok obdarovaného prijať predmet daru do svojho výlučného
vlastníctva.

2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že darca ako výlučný vlastník na základe tejto zmluvy bezplatne
prenecháva (daruje) obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva predmet daru špecifikovaný
v bode 1.1 tejto zmluvy a to v celom rozsahu.

…………………….
obdarovaný

……………………
Lidl

2.3

Obdarovaný predmet daru špecifikovaný v bode 1.1 tejto zmluvy prijíma zaväzuje sa, že
predmet daru využije výlučne v súlade s účelom uvedeným v bode 1.1 tejto zmluvy.

3.

Nadobudnutie vlastníctva

3.1

Obdarovaný nadobudne predmet daru do svojho výlučného vlastníctva dňom prevzatia
predmetu daru od darcu po podpise tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa dohodli, že
predmet daru bude obdarovanému doručený na náklady darcu.

3.2

Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie/prevzatie predmetu daru potvrdia podpisom
preberacieho protokolu, pričom za darcu bude preberací protokol podpisovať darcom určená
osoba, o ktorej bude darca bude informovať obdarovaného pred odovzdaním daru.

4.

Vyhlásenia zmluvných strán

4.1

Obdarovaný prehlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil so stavom predmetu
daru, jeho stav mu je dobre známy a predmet daru v tomto stave prijíma.

4.2

Darca prehlasuje, že obdarovanému poskytol všetky informácie týkajúce sa predmetu daru,
pričom mu nie sú známe žiadne vady predmetu daru, na ktoré by mal obdarovaného upozorniť
v zmysle § 629 Občianskeho zákonníka.

4.3

Obdarovaný sa zaväzuje, že s predmetom daru nebude v žiadnej forme obchodovať.

5.

Záverečné ustanovenia

5.1

Neúčinnosť, neplatnosť a/alebo nerealizovateľnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy sa
nedotýka účinnosti zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že
neúčinné, neplatné alebo nerealizovateľné ustanovenia nahradia takým účinným a
realizovateľným ustanovením, ktoré sa pokiaľ možno čo najviac približuje pôvodnému úmyslu
zmluvných strán.

5.2

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú robené výlučne formou písomných dodatkov podpísaných
zmluvnými stranami.

5.3

Na zmluvu a všetky z nej vyplývajúce právne vzťahy sa použije výhradne právny poriadok
Slovenskej republiky, predovšetkým ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov, Občiansky zákonník.

5.4

Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na to, aby všetky spory, ktoré medzi nimi
vzniknú pri realizácii tejto zmluvy, boli riešené dohodou. Ak nedôjde k dohode, je ktorákoľvek
zo zmluvných strán oprávnená podať návrh na riešenie sporu na vecne a miestne príslušnom
všeobecnom súde v Slovenskej republike.

5.5

Akákoľvek komunikácia, plnenie informačných povinností a iné oznámenia podľa tejto zmluvy
alebo v súvislosti s ňou sa bude uskutočňovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných
osôb telefonicky a/alebo prostredníctvom e-mailu, pokiaľ zo strany spoločnosti Lidl a/alebo
obdarovaného nebude druhou zmluvnou stranou oznámená iná kontaktná osoba s inými
kontaktnými údajmi:

…………………….
obdarovaný

……………………
Lidl

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Kontaktná osoba: Tomáš Bezák
Telefón: Mobil: +421 911 039 541
e-mail: tomas.bezak@lidl.sk
Hlavné mesto Bratislava
Kontaktná osoba: Andrej Salner, MSc
Telefón: +421 905 243 387
e-mail: andrej.salner@bratislava.sk
5.6

Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) origináloch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva (2)
originály.

5.7

Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí nasledovná príloha:
Príloha č. 1 – Zoznam tovaru, ktorý tvorí predmet daru

5.8

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci 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.

5.9

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, a že bola
uzatvorená po vzájomnej dohode ako prejav ich slobodnej vôle. Na znak súhlasu s jej
obsahom ju zmluvné strany podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

........................................................
Hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

........................................................
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Matúš Gála, konateľ spoločníka

........................................................
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Katarína Matejovie, konateľ spoločníka

…………………….
obdarovaný

……………………
Lidl

Príloha č. 1 Zoznam tovaru

Cena
ks v € Množstvo

Produkt
1088 Saguaro
neperlivá

pramenitá

voda,

Hodnota

0,5l
0,34

10 968 kusov

3 729

0,4

9 402 kusov

3 761

7505436 ALASKA Kukuričné trubičky s
mliečnou náplňou

0,15

1 008 kusov

151

7505435 ALASKA Kukuričné trubičky s
kakaovou náplňou

0,15

1 008 kusov

151

132118 Lupilu ovocná tyčinka jablko banán

0,49

5 925 kusov

2 903

6700579 Firstnice: Musli tyčinka

0,13

10 032 kusov

1 304

6 x 500 Eur

3 000

0000720 Saguaro Pitná voda neperlivá 2l

Darčekové poukážky Lidl
Spolu

…………………….
obdarovaný

14 999,73

……………………
Lidl

