Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov

Darca:
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii
sídlo: Biela 6, 811 01 Bratislava
v zastúpení: JUDr. Anna Bujalková, likvidátorka
IČO: 35738880
(ďalej len „darca“)
a
Obdarovaný:
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa
Batkova 2, 841 01 Bratislava
v zastúpení: Zuzana Horváthová, riaditeľka
IČO: 36067211
(ďalej len „obdarovaný“)
uzatvárajú túto Darovaciu zmluvu (ďalej len „Zmluva“):
Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je darovanie neupotrebiteľného a prebytočného hnuteľného majetku vo
vlastníctve darcu (ďalej tiež „darovaný majetok“ alebo „dar“), ktorý bude obdarovanému
odovzdaný takto:
a) darovaný majetok, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, prechádza do
vlastníctva obdarovaného reálnym prevzatím darovaného majetku,
b) darovaný majetok, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, odovzdá darca do
vlastníctva obdarovaného v budúcnosti, a to najneskôr do 9 mesiacov od zverejnenia tejto
Zmluvy.
2. Darca prenecháva darovaný majetok bezodplatne a obdarovaný tento dar prijíma v takom
stave, v akom sa nachádza. Obdarovaný zabezpečí odvoz daru zo sídla darcu na vlastné
náklady.
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3. Prechodom vlastníctva na obdarovaného prechádza na obdarovaného i nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia daru.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa ňou založené právne vzťahy Občianskym
zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Darca vyhlasuje, že na dare, ktorý je predmetom darovania podľa tejto zmluvy, neviaznu
žiadne dlhy, vecné bremená ani iné nesplnené povinnosti.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obdarovaného.
4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží darca a dva obdarovaný.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej
forme a obsahu, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak toho, ju
vlastnoručne podpisujú.
6. Prílohy č. 1 a č. 2 (Špecifikácia DHIM ) sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
V Bratislave, dňa 03. 12. 2014

Za darcu:

Za obdarovaného:

..............................................

................................................

JUDr. Anna Bujalková, v.r.
likvidátorka

Zuzana Horváthová, v.r.
riaditeľka
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Príloha č. 1 k darovacej zmluve

Š p e c i f i k á c i a DHIM
ktorý bude obdarovanému odovzdaný po nadobudnutí platnosti darovacej zmluvy










2 ks pracovný stôl oblúkový
1 ks pracovný stôl svetlý
6 ks prídavný pracovný stôl
2 ks skrinka policová svetlá
2 ks kontajner svetlý
1 ks stôl pod počítač
1 ks stolička čierna s podrúčkami
5 ks stolová lampa kovová

V Bratislave, dňa 03.12.2014

Za darcu:

Za obdarovaného:

.....................................

.........................................

JUDr. Anna Bujalková, v.r.
likvidátorka

Zuzana Horváthová, v.r.
riaditeľka

3

Príloha č. 2 k darovacej zmluve

Š p e c i f i k á c i a DHIM
ktorý bude odovzdaný najneskôr do 9 mesiacov od dňa platnosti darovacej zmluvy






1 ks pracovný stôl oblúkový
1 ks pracovný stôl svetlý
3 ks prídavný pracovný stôl
1 ks skrinka policová svetlá

V Bratislave, dňa 03.12.2014

Za darcu:

Za obdarovaného:

.....................................

.......................................

JUDr. Anna Bujalková, v.r.
likvidátorka

Zuzana Horváthová, v.r.
riaditeľka
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