Z 2019 - 198
Darovacia zmluva č. ÚEZ 211/2019
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Darca:
Lakeside Office 1, a.s.
sídlo: Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
V zastúpení: Mgr. Martin Šmigura – predseda predstavenstva
Ing. Martina Zacharová – člen predstavenstva
IČO: 35 889 063
DIČ: 2021836597
a
Obdarovaný:
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
V zastúpení: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
IČO: 00 603 317
Správca:
Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava
V zastúpení: Dušan Noga – riaditeľ školy
IČO: 50 409 964
DIČ: 2120330410
I.
Predmet a účel zmluvy
1. Darca touto zmluvou daruje obdarovanému hnuteľný majetok - 14 ks dyhovaných stolíkov
a 36 ks kaviarenských kresiel (ďalej len „dar“) a obdarovaný dar s vďakou prijíma.
2. Účelom tejto zmluvy je poskytnutie daru zo strany darcu s cieľom podpory programov a
aktivít správcu.
3. Účtovná hodnota daru je spolu vo výške 0,00 € (slovom: nula eur).
4. Dar nadobúda do svojho výlučného vlastníctva obdarovaný a následne do správy správca,
ktorý dar použije na vybavenie priestorov základnej školy a školskej knižnice na
Kalinčiakovej ulici.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že k odovzdaniu a prevzatiu daru príde dňa 2.9.2019, v sídle
darcu, a to na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí daru (ďalej len
„protokol“). Na prevzatie daru a podpis protokolu obdarovaný splnomocňuje správcu.
6. Dopravu daru do základnej školy na Kalinčiakovej ulici si zabezpečí na vlastné náklady
správca.
7. Vlastnícke právo k daru nadobudne obdarovaný dňom prevzatia daru.

II.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy, dodatky alebo prílohy k tejto zmluve musia byť vyhotovené
výlučne v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve upravené sa spravujú
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných platných
právnych predpisov.

3. V prípade ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy ukáže alebo neskôr stane neplatným,
neúčinným alebo neaplikovateľným, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných
ustanovení tejto zmluvy zostáva nedotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť
neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo
neaplikovateľného ustanovenia.
4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, jeden rovnopis pre darcu, tri pre
obdarovaného a jeden pre správcu.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obdarovaného a správcu, podľa
toho, ktorý z týchto dní zverejnenia nastane skôr, v súlade s ustanovením § 47a odsek 1
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Príloha č.1: Protokol

V Bratislave dňa 04.09.2019
Darca:

Obdarovaný:

_____________________________________
Mgr. Martin Šmigura, v. r.
predseda predstavenstva

___________________________________
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

____________________________________
Ing. Martina Zacharová, v. r.
člen predstavenstva

Správca:

__________________________________
Dušan Noga, v. r.
riaditeľ

príloha č. 1

Protokol o prevzatí daru.
Popis

foto

BANM počet
kusov
-

-Iv
Stál 70 x70 čierne

c2
Kreslá

Zmluvné strany sa dohodli, že k odovzdaniu a prevzatiu daru príde dňa 2.9.2019, v sídle darcu,
a to na základe písomného
protokolu o odovzdaní a prevzatí daru (d‘alej len ‚protokol“). Na prevzatie daru a podpis protokolu
obdarovaný
splnomocňuje správcu.
odovzdal:
Silva Rengelová

