
Darovacia zmluva 

ZMLUVNÉ STRANY: 

spoločnosťou up brand activation, s.r.o. 
so sídlom: Porážka 206/4, 602 00 Brno, Česká republika 
IČ: 255 990 62 
DIČ: CZ 255 990 62 
zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, odd. C, vi. č.35431, konajúca pánom 
Mojmírom Špalkom, konateľom 

(ďalej len „Darca") 

Mesto Senec 

Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
IČ:00305065 
DIČ:2020662237 
konateľ: Ing. Karol Kvál - primátor (ďalej len „Obdarovaný") 

Uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku podľa ust. NOZ č. 89/2012 Sb., dle § 2055 až 
2078, v znení neskorších predpisov, túto 

darovaciu zmluvu: 

I. 
Touto zmluvou sa Darca a Obdarovaný dohodli na tom, že Darca zo svojho výlučného 

vlastníctva poskytne Obdarovanému majetkový prospech v podobe finančného daru vo výške 488 
EUR. Obdarovaný sa zaväzuje, že vyššie uvedený finančný dar vo výške 488 EUR príjme do svojho 
výlučného vlastníctva. 

Darca sa zaväzuje, že vyššie uvedenú finančnú čiastku prevedie na účet Obdarovaného č. 
562441/5200, IBAN SK82 5200 0000 0000 0056 2441, SWIFT: OTPVSKBX, VS: 00305065 [príp.: 
odovzdá Obdarovanému v hotovosti po podpise tejto zmluvy]. 

II. 
Darca vyhlasuje, že darovaná finančná čiastka bola Darcom získaná od tretích osôb pri predaji 

darčekových predmetov v rámci reklamnej akcie (projekt „Vianočný kamión 2014"), ktorá prebehla, 
mimo iného, aj na území Obdarovaného. 

Obdarovaný vyhlasuje, že použije darovanú finančnú čiastku v plnej výške na 
školstvo, ochranu a podporu mládeže a charitatívné účely. 

III. 
Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží po jednom. 
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Táto zmluva môže byť menená či doplnená jedine formou písomných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. 

V. 
Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia podľa príslušných ustanovení 

nového občianskeho zákonníka. 

Zmluvné strany súhlasia s eventuálnym zverejnením tejto zmluvy. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si vyššie uvedenú zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s ním 
súhlasia a tento je vyjadrením ich pravej, vážnej a slobodnej vôle. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že 
táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú 
svoje podpisy. 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnoť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 
riadi sa českým právnym poriadkom Zmluvné strany se dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto 
zmluvy budú rozhodované českými súdmi.. 

VBrne dňa 29.1.2015 V Senci dňa 04.02.2015 

Za Obdarovaného 

(C, podpísané podpísané 
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