DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení
neskorších predpisov
medzi:
Mestská knižnica v Bratislave
so sídlom: Klariská 16, 814 79 Bratislava
IČO: 00179736
DIČ: 2020801750
V zastúpení: Mgr. Tomáš Štefek, riaditeľ

(ďalej len „Darca“)
a
(ďalej len „Obdarovaný“)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava so
sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava,
IČO: 00 603 481, bankové spojenie: Československá
obchodná banka, a.s. číslo účtu: SK37 7500 0000
0000 2582 9413,
V zastúpení: Mgr. Lenka Antalová Plavúchová,
námestíčka primátora
Darca a Obdarovaný (spolu ďalej len „Zmluvné strany“, uzatvárajú túto Darovaciu zmluvu
(ďalej len „Zmluva“) s nasledovným obsahom:
Článok 1
Predmet Zmluvy
1.1.

Darca sa touto Zmluvou zaväzuje bezodplatne poskytnúť Obdarovanému notebooky,
ktoré sú spolu s účtovnou hodnotou jednotlivých položiek uvedené v Prílohe č.1 tejto
Zmluvy (ďalej len „Dar“) a obdarovaný tento Dar s vďakou prijíma.

1.2.

Celková hodnota Daru predstavuje sumu vo výške 150,- Eur (slovom:
jednostopäťdesiat Eur).
Článok 2
Účel poskytnutia Daru

2.1

Obdarovaný sa zaväzuje použiť Dar výlučne na účely zabezpečenia komunikácie
klientov domov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta
a mestských častí.

2.2

Obdarovaný je povinný na požiadanie Darcu preukázať, že Dar použil spôsobom podľa
bodu 2.1 tejto Zmluvy.

2.3

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 3
Miesto a čas odovzdania Daru
3.1

Darca odovzdá Obdarovanému Dar na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí
Daru, ktorý bude podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
Článok 4
Vyhlásenia a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

4.1

Darca vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy:
- je výlučným vlastníkom daru
- je oprávnený nakladať s predmetom daru bez akéhokoľvek obmedzenia alebo
súhlasu tretej osoby,
- dar nie je predmetom konania o súdny výkon rozhodnutia, exekučného konania,
daňového exekučného konania ani žiadneho iného obdobného konania.

4.1 Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru momentom odovzdania
daru darcom obdarovanému.
Článok 5
Odstúpenie od Zmluvy
5.1

Darca má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Obdarovaný nepoužije
poskytnutý Dar za účelom uvedeným v Článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy alebo v
prípade, ak Obdarovaný na základe žiadosti Darcu nepreukáže, že Dar použil
spôsobom podľa Článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

6.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť ť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle Obdarovaného.

6.2

Táto Zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu,
z ktorých každá Zmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.

6.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

6.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prejavy vôle byť viazané touto Zmluvou sú
slobodné, vážne, určité, zrozumiteľné a že ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená.

V Bratislave dňa 10.08.2021

za Darcu:

Mgr. Tomáš Štefek, v. r.
riaditeľ

za Príjemcu:

Mgr. Lenka Antalová Plavúchová, v. r.
námestníčka primátora

Príloha č. 1 – Zoznam daru s účtovnou hodnotou

Príloha č. 2 - Notebook HP Compaq 6510b – odhadovaná hodnota 150,- Eur

