Darovacia zmluva
uzatvorená v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „zmluva“)
medzi

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia
sídlo:
Nám. SNP 8-11, 811 06 Bratislava
IČO:
17318424
zastúpenie:
Mgr. Richard Marián Jombík, prior
(ďalej len ako „darca“)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO:
00 603 481
zastúpenie:
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestník primátora pre oblasť sociálnych vecí a
nájomného bývania v zmysle Podpisového poriadku platného a účinného v čase podpisu
tejto zmluvy (Podpisový poriadok)
(ďalej len ako „obdarovaný“)
(darca a obdarovaný spolu ďalej len ako „zmluvné strany" alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)

1.

1.

2.

1.

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom 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.
Článok II
Dar
Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „dar“ rozumie 19 kusov použitých nemocničných postelí a 15 ks matracov
pričom celková hodnota daru stanovená na základe interného odhadu darcu je 1 025,- eur (slovom:
tisícdvadsaťpäť) eur.
Darca prevádza vlastnícke právo k daru na obdarovaného bezodplatne a bez ďalších podmienok a obdarovaný
dar s vďakou prijíma.
Článok III
Prevod vlastníckeho práva
Zmluvné strany sa dohodli, že k prevodu vlastníckeho práva k daru z darcu na obdarovaného dôjde momentom
odovzdania daru obdarovanému.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že k odovzdaniu daru obdarovanému dôjde prostredníctvom preberacieho konania,
ktoré sa uskutoční do 7 (slovom: siedmych) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy na základe výzvy
darcu, v ktorej bude uvedené miesto, dátum a čas preberacieho konania.

3.

Výstupom preberacieho konania bude preberací protokol podpísaný zástupcami zmluvných strán, v ktorom bude
uvedený opis daru a dátum preberacieho konania.

4.

Za osoby oprávnené podpísať preberací protokol boli určené:
a) za darcu – Mgr. Richard Marián Jombík, prior
b) za obdarovaného – Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestník primátora pre oblasť sociálnych vecí a
nájomného bývania
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1.

2.

1.

Článok IV
Prehlásenia zmluvných strán
Darca vyhlasuje, že dar nepochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti, z legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, jeho pôvod nie je nezákonný. Dar je v stave, ktorý zodpovedá bežnému opotrebovaniu v
súvislosti s jeho doterajším používaním a je bez vád, ktoré by boli prekážkou jeho ďalšieho funkčného využitia.
Zmluvné strany prehlasujú, že poskytnutie daru neovplyvní vzťah obdarovaného k darcovi a neposkytne darcovi
žiadnu výhodu v existujúcich ani budúcich právnych vzťahoch.
Článok V
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
Zmluvné strany sú povinné pristupovať k plneniu svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy tak, aby
predchádzali vzniku škody.

2.

Zmluvné strany sú povinné počas celého trvania tejto zmluvy poskytnúť si vzájomne všetku súčinnosť, ktorú od
nich možno spravodlivo požadovať, aby bol naplnený účel tejto zmluvy.

3.

Zmluvné strany sú povinné počas celého trvania tejto zmluvy zdržať sa takého konania, ktorým by mohol byť
ohrozený účel tejto zmluvy ako aj ktorým by bolo ohrozené plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

4.

Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými
komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a
osobne.

5.

Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej
obsahom neoboznámil.

6.

Za prvé kontaktné osoby boli určené:
a) za darcu – Kristína Perbecká
b) za obdarovaného – PhDr. Lucia Daubnerová, PhD.

7.

Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa
tejto zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená
automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.

8.

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu,
výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné
doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných
strán vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) (ďalej len ako „zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností zaslaných
prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami
tohto zákona.

9.

Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové schránky.

10. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní od
zmeny, oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.
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1.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 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 ust. § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

2.

Táto zmluva ku dňu jej podpísania predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu zmluvy a
nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné,
ktoré sa konali pred podpísaním tejto zmluvy; zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne ústne ani písomné vedľajšie
dojednania ku dňu podpisu zmluvy neexistujú.

3.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu; 2 (slovom: dva) rovnopisy
pre darcu a 2 (slovom: dva) pre obdarovaného.

4.

Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť,
neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku.

5.

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.

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.

7.

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.

8.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
a) Príloha č. 1 – Vybraná časť Smernice č. 6 Postupy nakladania s darmi poskytnutými hlavnému mestu SR
Bratislave.
b) Príloha č. 2 – Preberací protokol zo dňa 17.3.2022

9.

V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniami akejkoľvek prílohy tejto zmluvy majú
vždy prednosť ustanovenia textu zmluvy.

10. 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.
11. 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.
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Podpisová strana:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

....................................................................
darca
Mgr. Richard Marián Jombík, v.r.
prior

....................................................................
obdarovaný
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, v.r.
námestníčka primátora pre oblasť
sociálnych vecí a nájomného bývania
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Príloha č. 1
Vybraná časť Smernice č. 6 Postupy nakladania s darmi poskytnutými hlavnému mestu SR Bratislave
2.3. Členenie darov podľa výšky darov poskytnutých darcom za kalendárny rok
(1) Dary poskytnuté hlavnému mestu sa pre účely označenia a komunikácie daru podľa výšky členia nasledovne:
a) Dary vo výške od 500 eur do 9 999,99 eur alebo vecné dary zodpovedajúcej trhovej hodnoty vrátane DPH sú
považované za dary poskytnuté hlavnému mestu. Darca, ktorý poskytol takýto dar alebo dary v období jedného roka
do dátumu poskytnutia posledného daru, ktorých celková hodnota je v uvedenom rozpätí, je považovaný na obdobie
12 mesiacov od poskytnutia posledného daru za Darcu hlavnému mestu SR Bratislave. Ak sa HM BA a darca
nedohodnú inak, dary sú komunikované mestom prostredníctvom sociálnych sietí s uvedením názvu darcu a
označením jeho profilu.
b) Dary vo výške od 10 000 eur do 59 999,99 eur alebo vecné dary zodpovedajúcej trhovej hodnoty vrátane DPH sú
považované za Významné dary poskytnuté hlavnému mestu. Darca, ktorý poskytol takýto dar alebo dary v období
jedného roka do dátumu poskytnutia posledného daru, ktorých celková hodnota je v uvedenom rozpätí, je považovaný
na obdobie 12 mesiacov od poskytnutia posledného daru za Významného darcu hlavnému mestu SR Bratislava. Ak sa
HM BA a darca nedohodnú inak, významné dary sú komunikované mestom prostredníctvom sociálnych sietí s
uvedením názvu darcu a označením jeho profilu, oznámené prostredníctvom tlačovej správy s uvedením darcu. Ak to
povaha daru umožňuje, dary sú dočasne na obdobie nie menej ako 3 rokov označené dočasnou tabuľou s textom s
uvedením darcu.
c) Dary vo výške od 59 999,99 eur alebo vecné dary zodpovedajúcej trhovej hodnoty vrátane DPH sú považované za
Kľúčové dary poskytnuté hlavnému mestu. Darca, ktorý poskytol takýto dar alebo dary v období jedného roka do
dátumu poskytnutia posledného daru, ktorých celková hodnota je v uvedenom rozpätí, je považovaný na obdobie 12
mesiacov od poskytnutia posledného daru za Kľúčového darcu hlavnému mestu SR Bratislave. Ak sa HM BA a darca
nedohodnú inak, kľúčové dary sú komunikované mestom prostredníctvom sociálnych sietí s uvedením názvu darcu a
označením jeho profilu, oznámené prostredníctvom tlačovej správy s uvedením darcu a na podujatí prístupnom pre
médiá alebo verejnosť s účasťou predstaviteľov darcu a hlavného mesta. Ak to povaha daru umožňuje, dary sú
dočasne na obdobie nie menej ako 10 rokov označené dočasnou tabuľou s textom s uvedením darcu.
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