Evidenčné číslo zmluvy
darcu:

Evidenčné číslo zmluvy
obdarovaného: MsP/19/00011
MAG-339068/2019

Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
medzi týmito zmluvnými stranami

Darca:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Zápis:
číslo: 106179/B
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
(ďalej len „Darca“)

Nový Ružinov s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Mgr. Júlia Domsitzová, konateľ
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
48 288 560
2120128703
SK2120128703
Tatra banka, a.s.
SK69 1100 0000 0029 4702 3095
TATRSKBX

a

Obdarovaný:
Názov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Bankové spojenie:
ČSOB Bratislava, a. s.
IBAN:
SK1375000000000025828293
(ďalej len „Obdarovaný“)
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Darca je výlučným vlastníkom:
a) dve (2) kancelárske stoličky s označením GRANDE – PU, v prevedení: čierna
koženka;
b) jeden (1) kávovar značky Espresso DeLonghi Magnifica ECA M22.110B, čierna farba;
c) dva (2) fotoaparáty Sony DSC-RX100 Mk.II;

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Darca daruje Obdarovanému predmet zmluvy v celkovej hodnote 1.564,40 € s tým, že dar
bude použitý pre výkon služby Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy - Expozitúra Bratislava II.
2. Obdarovaný vyhlasuje, že Dar prijíma a použije ho na účel uvedený v odseku 1 článku II.
zmluvy.
3. Darca si vyhradzuje právo kontroly využitia Daru podľa odseku 1 článku II. zmluvy.

Článok III.
Rozväzovacia podmienka
Obdarovaný je povinný predmet zmluvy použiť iba pre potreby výkonu služby Mestskej
polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Expozitúra Bratislava II. V prípade,
že predmet zmluvy bude použitý na iný účel, je obdarovaný na požiadanie darcu povinný dar
vrátiť.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1, v ktorej je vymedzený hmotný
majetok, ktorý je predmetom darovacej zmluvy.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody
obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Všetky spory,
ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú
riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu dva (2)
rovnopisy.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá
podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne a nie v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad
zmluvu podpisujú.

V Bratislave dňa 17.04. 2019

V Bratislave dňa 13.05. 2019

Za Darcu:

Za Obdarovaného:

Nový Ružinov s.r.o.
Mgr. Júlia Domsitzová, konateľ
v.r.

Ing. arch. Matúš Vallo
v.r.

Príloha č. 1
k zmluve č.: MsP/19/00011

Vymedzenie hmotného majetku,
ktorý je predmetom darovacej zmluvy
P.
č.
1.

2.

3.
4.

Názov
Digitálny fotoaparát
DSCRX100M2 CE3:
Sony Cyber-Shot
Digitálny fotoaparát
DSC-RX100Mk.II:
Sony Cyber-Shot
Espresso DeLonghi
Magnifica
ECAM22.110B
Kancelárske kreslo

Počet
kusov

Identifikačný
kód

Rok
obstarania

Cena
obstarania

1 ks

S/N:S01-3024884-F

2019

389 €

1 ks

S/N:S01-3024885-G

2019

389 €

1 ks

6513213421_00

2019

288,80 €

2 ks

bez

2019

497,60 €

