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Darovacia zmluva č. 339/2011 

 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení  

medzi zmluvnými stranami: 
 
 
 
 
Darca:                                                LEMON SPORT s.r.o. 

                                              Sídlo: Karola Adlera 1, 841 02 Bratislava 
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62517/B 

                                            Štatutárny zástupca: Mikhail Belkin, konateľ  
                                                         IČO: 45348545 

 
                                          ( ďalej len „darca“ ) 
 

a 
 

Obdarovaný:                                   Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
                                                           Sídlo: Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
                                                           Zriadená zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR     
                                                           Bratislave v znení neskorších predpisov  
                                                          Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta 
                                                          IČO: 00603406 
                                                         DIČ: 2020919120 
     IČ DPH: nie je platcom 
                                                                
                                                         ( ďalej len „obdarovaný“ )  
 

pre 
 

                                               Materská škola 

                                                        Pri kríži 2 
                                                          841 02 Bratislava 
 
                                                        ( ďalej len „škola“ )  
 
(darca a obdarovaný ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 
 
 

Čl. I 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné poskytnutie vecných darov v prospech 

obdarovaného pre školu, a to: 
      •  1 ks rebrina LIANA ................................... 229,- EUR, 
      •  1 ks žinenka ELK 14.13 ............................   55,- EUR 

(ďalej len „predmet daru“). 
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2. Predmet daru sa poskytuje ako výukový prvok pre skvalitnenie podmienok 
predprimárneho vzdelávania detí školy. 

3. Darca touto zmluvou daruje predmet daru do vlastníctva obdarovaného, ktorý ho pre školu 
prijíma. 

 
 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných dodatkov 

potvrdených obidvomi zmluvnými stranami. 
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatné platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky.  

3. 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 (zákon 
o slobode informácií) v platnom znení. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí 
a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je 
verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie mestská časť Bratislava-
Dúbravka v elektronickej podobe (www.dubravka.sk). 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. 

6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho dva pre darcu, tri pre obdarovaného 
a jeden pre riaditeľa školy. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni ani za 
inak nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej 
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

8. Riaditeľ školy podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu daru v prospech 
obdarovaného. 

 
V Bratislave dňa 15.12.2011 
 
 
 
 
 
 
...........................................                                                                 .......................................... 
                 darca                                                                                              obdarovaný             
         Mikhail Belkin                                                                                  Ing. Ján Sandtner 
               konateľ, v.r.                                                                                         starosta, v.r. 
 
 
 
 
Veronika Dekanová 
riaditeľ školy, v.r. 


