Zmluva o poskytnutí finančného daru
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
MAGDG1900522
Zmluvné strany:
Darca:
Sídlo:
Zastúpený:

ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.
Sabinovská 6, 821 02 Bratislava
Lenkou Handlíkovou a Ing. Marekom Rúžičkom,, konateľmi spoločnosti
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o

IČO:
IBAN:

31 347 215
SK12 1100 0000 0026 2000 4335
(ďalej len darca)

a
Obdarovaný:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. Arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
SK 37 7500 0000 0000 2582 9413/CEKOSKBX
(ďalej len „obdarovaný“)

Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 15 000 eur (slovom:
pätnásťtisíc eur) na účely financovania výsadby aleje stromov na Starohájskej ulici
v Petržalke. Uvedená suma bude použitá výhradne na nákup výsadbového materiálu
a na realizáciu výsadby podľa aktuálneho cenníka dodávateľa pre Oddelenie tvorby
mestskej zelene Bratislava.
2. Darca dar bezodplatne prenecháva obdarovanému do jeho vlastníctva a obdarovaný
tento dar s vďakou prijíma.
3. Obdarovaný sa zaväzuje, že prijaté finančné prostriedky použije v súlade s účelom
uvedeným v bode 1 tohto článku.
4. Darca berie na vedomie, že poskytnutie daru nezaväzuje obdarovaného na vykonanie
žiadnej protislužby majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty v prospech darcu alebo
jemu blízkej osoby.
Článok 2
Termín plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, že darca prevedie finančné prostriedky bezhotovostným
prevodom na bankový účet obdarovaného uvedený v hlavičke zmluvy do 14 dní od

účinnosti zmluvy.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 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. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a
Občianskeho zákonníka. Obdarovaný zverejní zmluvu na svojom webovom sídle
a oznámenie o zverejnení zašle darcovi.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch
zmluvných strán.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných
na území Slovenskej republiky.
5. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých darca
dostane dve (2) vyhotovenia a obdarovaný dve (2) vyhotovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti
jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za darcu:

Za obdarovaného:

Ing. Arch. Matúš Vallo
primátor

