DAROVACIA ZMLUVA
uzavretá podl'a § 628 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
"OZ")
medzi

Darca:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:
603481
sídlo:
Primaciálne námestie Č. 1, 81499 Bratislava
štatutárny orgán: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor

a
Obdarovaný:

Slovenská republika

správca:
Univerzitná nemocnica Bratislava
ICO:
31 813 861
zriadená:
Rozhodnutím MZ SR Č. M/2/2002, SP/6853/2002/Var zo dňa 18.12.2002 v platnom znení
sídlo:
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
štatutárny orgán: MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH, riaditel'

Článok I.

1.1 Darca týmto bezplatne prenecháva obdarovanému dielo, ktorým je vykonanie opráv poškodenej plochy pred Zimným
štadiónom V. Dzurillu. Touto plochou je časť parcely Č. 15294/47 evidovanej na liste vlastníctva číslo 2866 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom pre okres Bratislava II., obec BA-m.č. Ružinov, katastrálne
územie Ružinov vo výmere 4.122 m2, druh pozemku: Ostané plochy, spôsob využitia pozemku: Pozemok, na ktorom
sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý
úžitok. Špecifikácia časti pozemku je uvedená v prílohe Č. 1, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.
1.2 Obdarovaný dar s vd'akou prijíma, a zaväzuje sa poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na vykonanie
darovania.
1.3 Darca týmto čestne vyhlasuje, že dielo, ktoré je predmetom daru splňa všetky technické a stavebné normy, a že
nemá žiadne právne ani technické ani iné vady, ktoré by obdarovanému znemožnili dar riadne užívať. Darca sa
týmto zaväzuje, že ak v priebehu 2 rokov od prenechania daru obdarovanému dôjde k zhoršeniu stavu pozemku v
dôsledku neodborne alebo vadne vykonaného diela, ktoré je predmetom daru, zabezpečí sanáciu pozemku na
vlastné náklady. Darca sa takisto zaväzuje nahradiť obdarovanému všetky škody, ktoré by mu mohli vzniknúť v
dôsledku nesprávne vykonaného diela, ktoré je predmetom daru.

Článok II.

2.1 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu je určený jeden jej rovnopis. 2.2
Táto Zmluva môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán uzavretou v písomnej forme.
2.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 OZ v centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk. nakol'ko ide o povinne
zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a ods. 1 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.
2.4 Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom pod text tejto listiny potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli, ich vôl'a uzavrieť túto Zmluvu je slobodná a vážna. Svoj súhlas so Zmluvou potvrdzujú
svojimi podpismi pod text tejto Zmluvy.

V Bratislave dňa 18. 06. 2014

V Bratislave dňa 18. 06. 2014

Darca:

Obdarovaný:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor

Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH, v. r.
riaditeľ
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