DAROVACIA ZMLUVA
SSV/SSV/084/2021
uzatvorená v súlade s § 628 a nasl. zákona 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany:
Darca:
Názov:
Komerční banka, a.s.
Sídlo:
Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha, Česká republika
IČO:
45 317 054
Zapísaná v:
Obchodnom registri vedenom Mestským úradom v Prahe, oddiel: B, vložka
č. 1360
konajúca prostredníctvom organizačnej zložky:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná v:
1914/B
Zastúpená:

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
47 231 564
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.

Katarína Kurucová - vedúca pobočky zahraničnej banky
Richard Kellner - zástupca vedúceho pobočky zahraničnej banky
Bankové spojenie:
Komerční banka, a.s.
IBAN:
SK14 8100 0000 0011 0000 0600
SWIFT / BIC:
KOMBSKBAXXX
(ďalej len „Darca“ v príslušnom gramatickom tvare)
Obdarovaný:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpené:
kontaktná osoba:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00603481
2020372596
Mgr. Lenka Antalová Plavúchová
Andrej Salner, tel: 0910 458 481, e-mail: andrej.salner@bratislava.sk

(ďalej len „Obdarovaný“ v príslušnom gramatickom tvare)
sa dohodli na uzatvorení darovacej zmluvy s nasledovným obsahom :

1.

I.
Predmet zmluvy
Darca bezplatne prenecháva Obdarovanému ako dar peňažné prostriedky vo výške 20 000 eur
(slovom dvadsať tisíc eur), a to tak, že
Darca poukáže túto sumu bankovým prevodom na nasledovný účet Obdarovaného :
IBAN: SK2875000000000025828023
vedený v Československá obchodná banka, a.s.
(ďalej len „Dar“ v príslušnom gramatickom tvare) a Obdarovaný tento Dar od Darcu s vďakou
prijíma.
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2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Dar je účelovo určený pre mestské karanténne mestečko na
Hradskej ulici v Bratislave, najmä na financovanie nevyhnutných stavebných úprav a vybavenie
priestorov, aby mohli slúžiť ako útulok pre ľudí bez domova. Obdarovaný bude Darcu informovať
o spôsobe a termíne využitia Daru.
II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Obdarovaný môže použiť Dar len na účel podľa Článku I. bod 2 tejto Zmluvy. Na iný účel môže
Obdarovaný použiť Dar len s výslovným súhlasom Darcu.
2. Obdarovaný sa zaväzuje hodnoverne Darcovi preukázať spôsob a termín využitia daru spoločne
s jeho finančným vyúčtovaním (predložením kópií účtovných dokladov a príslušnou
fotodokumentáciou z realizácie projektu), a to najneskôr do uplynutia kalendárneho roka odo dňa
uzavretia tejto Zmluvy.
3. Obdarovanému nevzniká záväzok poskytnúť Darcovi protihodnotu daru vyjadriteľnú
v peniazoch.
4. Darca sa zaväzuje Dar poskytnúť bankovým prevodom na účet Obdarovaného uvedený v Článku
I. bod 2 tejto Zmluvy v lehote do 14 (slovom: štrnásť ) dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
5. V prípade, že Obdarovaný použije Dar na iný účel ako je uvedené v tejto Zmluve,
alebo v dohodnutej lehote v zmysle tejto Zmluvy nepreukáže dohodnutý účel využitia Daru, alebo
poruší ktorúkoľvek z povinností podľa tejto Zmluvy, má Darca právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení Obdarovanému.
Obdarovaný je povinný do 15 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy vrátiť Dar na účet
Darcu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
III.
Protikorupčné opatrenia
1. Obdarovaný vyhlasuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia sám ani žiadny jeho zamestnanec alebo
člen štatutárneho alebo dozorného orgánu, zástupca alebo akákoľvek Obdarovaným ovládaná
osoba (ďalej spoločne len „osoby“) sa nedopustili konania v mene Obdarovaného alebo osôb,
ktoré by mohlo byť vnímané ako prijímanie úplatku, podplácanie alebo nepriama korupcia podľa
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „korupčné
konanie“).
2. Darca je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
a) bol Obdarovaný právoplatne odsúdený za trestný čin, alebo
b) niektorá z osôb bola v súvislosti s korupčným konaním právoplatne odsúdená za trestný čin,
alebo
c) bol uložený Obdarovanému alebo osobe v súvislosti s korupčným konaním trest, ochranné,
obmedzujúce alebo zaisťovacie opatrenie.
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IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obdarovaného v súlade § 5a 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 v spojení s § 47a Občianskeho
zákonníka.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 40/1964
Zb. - Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3. Akýkoľvek spor vyplývajúci v súvislosti alebo na základe Zmluvy sa zmluvné strany prioritne
pokúsia vyriešiť vzájomným rokovaním alebo dohodu. Všetky prípadné spory, ktoré
z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi zmluvnými stranami vzniknú a nepodarí sa ich
vyriešiť dohodou (vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie tejto Zmluvy), budú riešené
miestne príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike.
4. Táto Zmluva bola vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Dva rovnopisy sú
určené pre Obdarovaného a jeden pre Darcu.
5. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomne, po dohode oboch zmluvných strán, a to
prostredníctvom očíslovaných dodatkov.
6. Ak je, alebo sa stane, niektoré z ustanovení Zmluvy v akomkoľvek ohľade protiprávnym,
neplatným alebo nevykonateľným, nebude tým dotknutá ani oslabená zákonnosť, platnosť či
vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy, okrem prípadov, ak je z dôvodu dôležitosti
povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takého neplatného ustanovenia zrejmé, že dané
ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. Zmluvné strany sa
zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov, ktoré budú potrebné na to, aby bolo
dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktoré neplatné ustanovenie Zmluvy v súlade s
príslušným právnym predpisom nahradí.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že túto Zmluvu uzatvárajú
slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných
okolností, obsahu tejto Zmluvy porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju
podpisujú.
V Bratislave, dňa ............................

V Bratislave, dňa ............................

Za Komerční banka, a.s.
pobočka zahraničnej banky

Za Hlavné mesto SR Bratislava

..........……………………………
Katarína Kurucová, v. r.
vedúca pobočky zahraničnej banky

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

..............…………………………
Richard Kellner, v. r.
zástupca vedúceho pobočky zahraničnej banky
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