Darovacia zmluva č. 407/2012
uzatvorená v súlade s ust. § 628 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami :

1. SUPTel s. r. o.
Račianska 155, 831 54 Bratislava
Štatutárny zástupca : Jan Pešek, konateľ spoločnosti,
zastúpený Vladislavom Hradilom, na základe plnej moci
Bankové spojenie :
číslo účtu :
IČO : 35 824 425
DIČ : SK2020237472
(na strane jednej ako „ darca“)
a
2. Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná č. 2, 844 02 Bratislava
Štatutárny zástupca : Ing. Ján Sandtner, starosta
Bankové spojenie : VÚB Bratislava-Dúbravka
číslo účtu : 10128032/0200, VS 407/2012
IČO : 603406
DIČ : 2020919120

(na strane druhej ako „obdarovaný“ alebo spoločne aj „zmluvné strany“)

za nasledovných podmienok :

I.
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 5 000,–Eur,
slovom päťtisíc eur ako finančný príspevok na krytie nákladov súvisiacich s vydaním
publikácie o mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
2. Finančné prostriedky podľa ods. 1 tohto článku uhradí darca na účet obdarovaného
uvedený v záhlaví zmluvy v lehote 3 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy

bezhotovostným platobným stykom. Pri platbe uvedie VS 4072012. Platba sa považuje za
uhradenú dňom pripísania na účet obdarovaného.
3. Obdarovaný finančný dar prijíma a zaväzuje sa ho použiť na účel uvedený v tejto zmluve.
4. Zmluvné strany deklarujú, že touto zmluvou dohodnutý vzťah je bezplatný, na základe
skutočnosti ktorej obdarovaný nie je povinný poskytnúť darcovi žiadne majetkové
protiplnenie.
Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno realizovať len formou písomných číslovaných
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
2. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto Zmluvy alebo na
základe tejto Zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za
použitia slovenského práva.
4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií).
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010, ktorým
sa dopĺňa Občiansky zákonník, v spojení s ust. § 5a zákona o slobode informácií.
6. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorý tri obdrží
obdarovaný a dve darca.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, jej obsahu rozumejú
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Bratislava dňa...................................

Bratislava dňa .......................................

Darca :

Obdarovaný :

............................................
Vladislav Hradil
na základe plnej moci

..............................................
Ing. Ján Sandtner
starosta

v. r.

v. r.

