Z 2022 - 171
DAROVACIA ZMLUVA
ÚEZ č. 174/2022
(ďalej len „Darovacia zmluva“)
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nesk. predpisov medzi
nasledovnými zmluvnými stranami:
Darca:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Č. účtu (IBAN):
Registrácia:
Zastúpený:
(ďalej len “Darca”), a

Nadácia Penta
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
31 812 490
SK90 8120 0000 0086 8156 1060
registrovaný MV SR, por. č. 203/Na-2002/674
Lenka Vargová, správca nadácie

Obdarovaný:
Názov:
mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Sídlo:
Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO:
00 603 317
Č. účtu (IBAN):
SK25 5600 0000 0018 0034 0008
Zastúpený:
Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti
(ďalej len “Obdarovaný”),
(ďalej „Darca“ a „Obdarovaný“ spolu ako „Zmluvné strany“),
za nasledovných podmienok:
1. PREDMET ZMLUVY
1.1.
Touto Darovacou zmluvou sa Darca zaväzuje poskytnúť Obdarovanému peňažný dar v sume
5.000,- € (slovom: päťtisíc eur) (ďalej len „Dar“) v prospech bankového účtu Obdarovaného uvedeného
v záhlaví tejto Darovacej zmluvy s účelovým určením použitia Daru, ktorým je „zabezpečenie
kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a podpora rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto
1.2.
Obdarovaný Dar od Darcu s vďakou prijíma.
1.3.
Darca poskytne Dar Obdarovanému do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy.
1.4.
Obdarovaný sa zaväzuje použiť Dar v súlade s dobrými mravmi a výlučne na účel/účely
uvedený/é v bode 1.1. tohto ustanovenia tejto Darovacej zmluvy. Ak o to Darca požiada, Obdarovaný
je povinný preukázať Darcovi spôsob použitia Daru.
2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
2.1.
Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom Darca dostane jeden (1) rovnopis
a Obdarovaný dostane štyri (4) rovnopisy tejto Zmluvy.
2.2.
Právne vzťahy upravené touto Zmluvou, ako aj vzťahy vznikajúce z tejto Zmluvy sa riadia
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2.3.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka..
2.4.
Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, a že jej obsah im je zrozumiteľný,
jeho význam zrejmý a určitý, a že zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá
1

pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi.

V Bratislave 21.07.2022

V Bratislave 02.08.2022

____________________
Darca

____________________
Obdarovaný

Nadácia Penta
Lenka Vargová, v. r.
správca

mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta mestskej časti
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