Zmluva o bezodplatnom prevode
č. 058807282100
uzatvorená podľa § 51 nasl. Občianskeho zákonníka medzi

zmluvnými stranam i:

1. A netta M ena Chlsa, r«J.
Dátum narodenia; z-:.'.'?, :v.-o
Rodne čísle
Trvalé bydlisko:

’ ---------- ^nhiii/^i

Štátna príslušnosť: SK

2. Lucia Tkáčov?,
Dátum narodenia: jj.jz r .u a : iu /,'
Rodne číslo: 7~" ■
Trvalé bydlisko:
■: :v, vccvz -/y:;:;;;
Štátna príslušnosť: SK
(ďalej aj ako „odovzdávajúce “ ’

Hlavné m esto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
zastúpené
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor mesta
variabilný symbol:
588072821
IČO:
00 603 481
(ďalej aj ako „ preberajúci")

Č lánok I.
Vlastníctvo a stav predm etu odovzdania
1) Predmetom tejto zmluvy je umelecké dielo označené ako „The G ut“ zhotovené v roku 2020, z
polystyrénovej výplne a laminátového plastu s drevenou podstavou. Dielo váži 1700 kg, je 15 m dlhé, s najvyšším
bodom diela cca vo výške 1,5 m, pričom celková plocha diela je 156 m^ pôdorys v ktorom sa dielo dotýka zeme
je v rozsahu 52,5 mT Dielo znázorňuje „tvar hrubého čreva“. Životnosť diela autorky diela a zároveň
odovzdávajúce odhadujú na 10 max 15 rokov. Fotografické zachytenie diela tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy ako príloha č. 1.
2) Odovzdávajúce prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že sú výlučnými vlastníčkami umeleckého
diela špecifikovaného v či. I. ods. 1 tejto zmluvy, ktoré nadobudli vytvorením diela v celkovej finančnej čiastke 100
000 Eur.
3) Predmet tejto zmluvy umelecké dielo „The Gut“ je umiestnené na verejnom priestranstve Chemnitz
odkiaľ bude odovzdávajúcimi v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy prevezené do areálu Jaghaus pri Veľkom
Draždiaku v Bratislave. Dielo bude inštalované na časti pozemku pare. č. 932/5 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV
č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Snímka z katastrálnej mapy s vyznačením diela na pozemku
pare. č. 932/5 k. ú. Petržalka, tvori neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2 zmluvy.

Článok II.
Predm et a účel odovzdania
1) Odovzdávajúce odovzdávajú predmet tejto zmluvy opísaný v či. í. ods.
preberajúcemu dobrovoľne, bez nátlaku a na základe vlastnej slobodnej vôle.

1 tejto zmluvy

2) Preberajúci uvedené umelecké dielo prijíma do vlastníctva v plnom rozsahu za účelom
zabezpečenia jeho odkrytia spolu so sprievodným programom a diskusiou k téme umenie vo verejnom priestore
a za účelom sprístupnenia diela širokej verejnosti a zabezpečovania náležitej starostlivosti o dielo.
3) Odovzdávajúce odovzdávajú dielo do vlastníctva preberajúcemu, za účelom výkonu odbornej
opravy a údržby v nevyhnutne nutnom rozsahu, ktorý bude vykonávať preberajúci alebo nim poverený správca.
Odovzdávajúce a preberajúci berú na vedomie životnosť diela. Preberajúci sa zaväzuje po ukončení životnosti
diela, toto ekologicky a v súlade so zásadami ochrany životného prostredia zlikvidovať.
4) Zmluvné strany sa dohodil na bezodplatnom prevode predmetu odovzdania do dispozičného práva
preberajúceho.

Č lánok ill.
Termín odovzdania
1) Preberajúci nadobúda predmet odovzdania do svojho výlučného vlastníctva dňom nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy. K fyzickému odovzdaniu a prevzatiu diela príde ku dňu Inštalácie diela na pozemku pare.
č. 932/5 k. ú. Petržalka, pričom zmluvné strany spíšu Zápis o fyzickom prevzatí a odovzdaní. Zápis o fyzickom
prevzatí a odovzdaní bude podpísaný zmluvnými stranami tejto dohody a príslušným správcom diela.
2) Preberajúci sa týmto zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí sprístupnenie diela širokej
verejnosti a bude vykonávať jeho údržbu a odbornú starostlivosť prostredníctvom príslušného správcu.
3) Preberajúci sa ďalej zaväzuje predmet odovzdania špecifikovaný v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy zveriť do
správy Mestských lesov Bratislava.

Č lánok IV.
Osobitné ustanovenia
1) Odovzdávajúce prehlasujú, že na prevádzanom umeleckom diele neviaznu žiadne ťarchy, vecné
bremená, dlhy, záložné práva, ani Iné právne povinnosti.
2) Odovzdávajúce ďalej prehlasujú, že preberajúceho oboznámili so stavom prevádzaného diela.
Preberajúci berle na vedomie rozsah prác/úprav diela, ktoré bude potrebné realizovať po dovezení diela na
miesto Inštalácie.
3) Zmluvné strany sa dohodil, že poplatky a Iné trovy spojené s uzatvorením tejto zmluvy znáša
preberajúci.

Článok V.
O dstúpenie od zm luvy
Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.

Č lánok VI.
Záverečné ustanovenia
1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je
povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.
2)
Odovzdávajúce opätovne prehlasujú, že vyhlásenia, ktoré učinili v tejto zmluve, sa zakladajú na
pravde. Ak sa preukáže, že niektoré z prehlásení sa nezakladá na pravde, potom odovzdávajúci, ktorý takýmto
prehlásením spôsobil akúkoľvek ujmu preberajúcemu, alebo Inej dotknutej osobe, bude znášať všetky právne
I finančné dôsledky.

3) Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len po vzájomnej dohode zmluvných
strán formou písomného dodatku.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
5) Zmluva sa vyhotovuje v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých dva exempláre sú určené pre
odovzdávajúce a šesť vyhotovení pre preberajúceho.
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V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Odovzdávajúce:

Preberajúci:
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1. Fotografické vyhotovenie diela
2. Snímka z katastrálnej mapy

A .

Ing. arcn. Matua vallo
■ c

WH

A

\~- .r í • '/ ^ r

t ■“3 'i ^'^fV' ^2^^'

t/Z£By

II
mm

SS^l

WH

T

£CS
■D

WH
'M ím

MH

Z I/S F 8

«■

14 . 11.202 1 14:08

anetta mona chisa & lucia tkacova
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