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DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ustanovení § 628 a nasi. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník")
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená medzí zmluvnými stranami;

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO:
006 034 81
DIČ:
2020372596
banka:
Československá obchodná banka, a. s.
č. účtu v tvare IBAN:
IBAN SK2375000000000025827143
zastúpené:
Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom
e-mail:
valer.iurcak@bratislava.sk
(ďalej len ako „Darca" v príslušnom gramatickom tvare)

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
sídlo:
Šafárikovo námestie č. 3,811 02 Bratislava
IČO:
17 330 190
DIČ:
2020 83 81 82
IČDPH:
SK 2020 83 81 82
zapísaný:
v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 102-11992
banka:
Československá obchodná banka, a. s.
č. účtu v tvare IBAN:
SK59 7500 0000 0000 2594 6193
zastúpená:
Ing. Robert Kováč, riaditeľ organizácie
e-mail:
iana.iakubickova@marianum.sk
(ďalej len ako „Obdarovaný“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Darca a Obdarovaný ďalej jednotlivo len "Zmluvná strana" alebo spoločne len "Zmluvné strany")
Článok I
Predmet Zmluvy
1. Za podmienok uvedených v tejto Zmluve, Darca týmto daruje Obdarovanému dobrovoľne a bezodplatne 20 kusov
lavičiek s operadlom bez podrúčiek, ktorých popis sa nachádza v Prílohe č. 1 Zmluvy v celkovej hodnote 13 584,EUR (slovom: trinásťtisíc päťstoosemdesiatštyri eur) (ďalej len "Dar") a Obdarovaný Dar od Darcu s vďakou prijíma
a zaväzuje sa ho použiť na účel uvedený v tomto článku Zmluvy.
2. Obdarovaný uzatvorením tejto Zmluvy vyhlasuje, že Dar od Darcu prijíma.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Darca odovzdá Obdarovanému Dar najneskôr do 30 dni od účinnosti tejto Zmluvy
a odovzdanie Daru bude potvrdené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Daru (ďalej len „protokol“), ktorý bude
podpísaný oboma Zmluvnými stranami a každá Zmluvná strana obdrži jedno vyhotovenie protokolu.
4. Konkrétny termín (dátum a čas) a miesto odovzdania Daru oznámi Darca Obdarovanému písomnou správou
doručenou na emailovú adresu Obdarovaného uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy najneskôr tri pracovné dni pred
plánovaným odovzdaním Daru.
5. Obdarovaný vyhlasuje, že pozná stav Daru, ako aj spôsob jeho používania a preberá ho v stave v akom stojí a leží.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Obdarovaný Dar za účelom jeho obvyklého užívania umiestni v nasledovných
lokalitách a v nasledovnom počte:
a.) Cintorín Vrakuňa ( Gagarinova 29,821 07 Bratislava):

6 ks lavičiek

b.) Cintorín Kozia brána (Šulekova 1160/1,811 06 Bratislava):

5 ks lavičiek

c.)

Ondrejský cintorín (29. Augusta 7/2261,811 08 Bratislava):
1

9 ks lavičiek

7. Obdarovaný sa zaväzuje, že písomnou správou doručenou na emailovú adresu Darcu uvedenú v záhlaví tejto
Zmluvy, ktorej súčasťou bude príslušná fotodokumentácia, preukáže Darcovi použitie Daru v zmysle podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve najneskôr do 31.10.2021.
8. Darca je oprávnený domáhať sa vrátenia Daru, ak by sa Obdarovaný správal k nemu tak, že by tým hrubo porušoval
dobré mravy alebo v prípade, ak použije Dar v rozpore so svojimi povinnosťami v zmysle bodu 9. tohto Článku Zmluvy
alebo v rozpore so svojimi povinnosťami v zmysle Článku II bod č. 3 tejto Zmluvy.
9. V prípade, ak sa Obdarovaný dopusti takého konania, (i) ktoré bude znamenať použitie Daru na účel iný ako je
uvedený v tomto článku; (ii) ktoré je v rozpore s platným právnym poriadkom a to najmä, ale nielen vo vzťahu k účelu
tejto Zmluvy; (iii) ktoré je v rozpore s etickými princípmi a základnými pravidlami morálky a ako také môže potenciálne
ohroziť dobré meno Darcu, je ktorékoľvek a každé z týchto konaní považované za podstatné porušenie Zmluvy a
Darca je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a domáhať sa vrátenia Daru.

Článok II
Osobitné ustanovenia
1. Obdarovaný berie na vedomie, že Dar bol zhotovený na základe výkresovej dokumentácie pre výrobu prvkov
pražského mobiliára - vybavenie ulice (ďalej len „dielo“), ktorá bola vypracovaná na základe Zmluvy o dielo
uzatvorenej dňa 27.2.2018 medzi Hlavným mestom Praha a spoločnosťou ARTÉL, spol. s r. o., so sídlom Libeňský
ostrov 1555,180 00 Praha 8, IČO; 49 689 851.
2. Obdarovaný zároveň berie na vedomie, že Darca uzatvoril s Hlavným mestom Praha dňa 24. 8. 2020 Podlicenčnú
zmluvu k autorskému dielu. Prvky pražského mobiliára vybavenie ulice, č. MAGB02000048 (ďalej len „podlicenčná
zmluva“), za základe ktorej Hlavné mesto Praha udelilo Darcovi podlicenciu k používaniu diela za účelom a v rozsahu
stanoveným v podlicenčnej zmluve. Podlicenčnou zmluvou Hlavné mesto Praha zároveň poskytlo Darcovi
podlicenciu na výrobu vopred neurčeného počtu kusov prvkov mobiliára špecifikovaného v podlicenčnej zmluve.
3. Obdarovaný sa týmto zaväzuje, že Dar, alebo jeho časť, nebude akýmkoľvek spôsobom upravovať, rozvíjať, meniť
a ani ho nepoužije ako súčasť iného diela a zároveň zabezpečí, aby nedošlo k neoprávnenému použitiu Daru.
4. V prípade, ak sa Obdarovaný dopusti konania, ktoré by bolo v rozpore s bodom 3. tohto článku, takéto konanie
Obdarovaného bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a Darca je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a
domáhať sa vrátenia Daru. Darca je taktiež oprávnený požadovať od Obdarovaného náhradu škody, ktorá mu vznikla
v dôsledku porušenia povinnosti uvedenej v bode 3. tohto článku zo strany Obdarovaného.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovej stránke Darcu v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a
zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.

2.

Právne vzťahy výslovne touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3.

V prípade akéhokoľvek nedorozumenia alebo spom sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne cestou
vzájomnej dohody. V prípade ak spory sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, právomoc riešiť spory
vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.

4.

Zmluvu možno meniť a dopĺňať len prostredníctvom písomných dodatkov podpísaných obidvoma Zmluvnými
stranami.

5.

Obdarovaný nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Darcu.

6.

Písomnosti súvisiace s touto Zmluvou sa doručujú druhej Zmluvnej strane doporučenou zásielkou na adresu sídla
Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy okrem prípadov, keď v súlade s touto Zmluvou postačuje
komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Akúkoľvek zmenu uvedených údajov je
Zmluvná strana povinná vopred oznámiť druhej Zmluvnej strane. Všetky písomnosti doručované poštou sa
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považujú za doručené aj v prípade, ak Zmluvná strana svojim konaním alebo opomenutím zmarí doručenie
písomnosti a písomnosť pošta vráti ako nedoručenú. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmarenia
doručenia, účinky doručenia nastávajú v piaty deň od odoslania písomnosti/zásielky druhej Zmluvnej strane.
Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak Zmluvná strana odmietne prevziať písomnosť, a to dňom tohto
odmietnutia.
7.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý je originál a všetky budú predstavovať
jeden a ten istý dokument. Každá Zmluvná strana obdrži dva (2) rovnopisy tejto Zmluvy.

8.

Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť,
neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. 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 tĎudú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a že si Zmluvu prečítali,
vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou,
nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z
nej vyplývajúcich.

10.

Nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí:
Príloha č. 1 - Popis Daru

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Ing. Tatiana Kratochvílová

Ing. Robert Kováč

1 .námestníčka primátora

riaditeľ organizácie

za
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
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Príloha č. 1 - Popis Daru
Lavička s operadiom bez podrúčiek
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Lavička s operadlom
umiestnenie

jedn. cena (€ bez DPH)

počet ks

Cintorín Vrakuňa

566

6

Cintorín Kozia brána

566
566

9

O ndrejský cintorín

5
20

