Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany:
Darca:
1. FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.
so sídlom: Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava
konajúci: Martin Šrott, konateľ
IČO: 31 379 401
zapísaný: ORSR vedený OS BA I, odd. Sro, vložka č. 7583/B
(ďalej len „darca“)
Obdarovaný:
2. Mestská časť Bratislava–Rača
sídlo: 831 06 Bratislava, Kubačova 21
zastúpená: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 304557
DIČ: 2020879212
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
(ďalej len „obdarovaný“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
Čl. 1 Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je darovanie materiálu z výkopov stavby Fitcentrum Rača časť B, ktorý
bol zhodnotený s kódom nakladania R5 na mobilnom zariadení podľa zákona č. 79/2015
Z.z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení firmou
PROSOL s.r.o., Vajnorská 105, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO:
36 699 675 a ktorý je vlastníctvom darcu (ďalej len „predmet darovania“). Predmet
darovania o objeme cca. 200 m3 sa nachádza na pozemku reg. „C“ KN pac. č. 475/10, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 2745 m2, zapísaný na LV č. 2276 pre k.ú. Rača, vedený
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zverený spolu s ihriskom Protokolom č.
64/91 zo dňa 01.10.1991 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov
do správy Mestskej časti Bratislava–Rača.
2. Darca daruje obdarovanému predmet darovania a obdarovaný tento bez výhrad prijíma.
3. Na predmete darovania neviaznu žiadne dlhy ani iné povinnosti. Darca vyhlasuje, že
neexistuje žiadna právne účinná zmluva o budúcej zmluve alebo kúpna zmluva alebo iná
zmluva, ktorou by sa zaviazal previesť, resp. zaťažiť predmet darovania.
4. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania prevzatím predmetu
darovania na základe preberacieho protokolu.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia
1.

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

2.

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých darca a obdarovaný obdržia po
dvoch vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu.

3.

Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy, prechádzajú na právnych
nástupcov zmluvných strán.

4.

Obsah tejto zmluvy je možné meniť po dohode oboch zmluvných strán formou písomne
očíslovaných dodatkov.

5.

Ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak, platia ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6.

V prípade, že je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú
ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia sa
použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku
vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť svoj vzťah
prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru
neplatného ustanovenia.

7.

Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť práva a/alebo povinnosti (záväzky)
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti je úkon postúpenia
práv alebo prevodu zaväzku neplatný.

8.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a na potvrdenie toho, že
obsah zmluvy zodpovedá ich slobodnej vôli, ju podpisujú.

9.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
obdarovaného v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

V Bratislave dňa: 14.01.2020

V Bratislave dňa: 14.01.2020

Za darcu:

Za obdarovaného:

_________________________
Martin Šrott
konateľ

_________________________
Mgr. Michal Drotován
starosta
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