
DAROVACIA ZMLUVA 
č. DZ/147/2015/BVS 

(ďalej len „zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") 

Zmluvné strany: 

1. Darca: 
Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
Zastúpený: Ing. Stanislav Beňo, predseda predstavenstva 

Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva 
IČO: 35850370 
DIČ: 2020263432 
IČ DPH: SK2020263432 
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - Ružinov, č. účtu: 1004-062/0200 
IBAN: SK07 0200 0000 0000 0100 4062 
SWIFT: SUBASKBX 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
č. 3080/B 

(ďalej len „darca") 

2. Obdarovaný: 
Názov: Mesto Senec 
Sídlo: Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
Zastúpený: Ing. Karol Kvál, primátor 
IČO: 00 305 065 
DIČ: 2020662237 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., č. účtu: 562441/5200 
IBAN: SK82 5200 0000 0000 0056 2441 
SWIFT: OTPVSKBX 

(ďalej len „obdarovaný") 

(darca a obdarovaný ďalej len ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo „zmluvná 
strana") 

ČI. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru darcom obdarovanému, 
ktorý tento dar prijíma. 

2. Peňažným darom podľa tejto zmluvy je finančná čiastka vo výške 1 000,- EUR 
(slovom tisíc eur), určená na podporu podujatia „Senecké leto 2015". 



ČI. II. 
Spôsob plnenia zmluvy 

Darca uhradí peňažný dar priamo na účet obdarovaného uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy v termíne do tridsiatich (30) dní od podpisu tejto zmluvy. 

ČI. III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, 
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo doplňovať len výlučne formou písomných dodatkov 
k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, a to na základe vzájomnej 
dohody zmluvných strán. 

3. Táto zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
a účinnými na území Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán 
v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 

4. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy vzhľadom na neskoršiu 
legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu stane právne neúčinné 
alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej zmluvy. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z 
ktorých darca dostane dve (2) vyhotovenia a obdarovaný jedno (1) vyhotovenie. 

6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - do splnenia záväzku predmetu zmluvy. 

7. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, 
ibaže by z tejto zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. 
Porušenie povinnosti mlčanlivosti zakladá nárok na odstúpenie od zmluvy tou 
zmluvnou stranou, ktorá sa porušenia povinnosti nedopustila. Záväzok 
zmluvných strán obsiahnutý v tomto odseku zmluvy nezaniká ani po ukončení 
účinnosti zmluvy. 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa 
ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka v prípade, ak táto povinnosť niektorej 
zo zmluvných strán vyplýva priamo z platnej legislatívy, inak dňom jej podpisu 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

9. Všetky oznámenia a žiadosti podľa zmluvy budú urobené v písomnej forme a 
budú doručené osobne, kuriérom, faxom alebo doporučenou poštou príslušnej 
zmluvnej strane. 

10. Zmluvné strany sa zaväzujú dobrovoľne plniť záväzky vyplývajúce im zo zmluvy. 
V prípade vzniku sporu sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ho predovšetkým 



rokovaniami a cestou zmieru. V prípade jeho nevyriešenia rozhodne o predmete 
sporu na návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany príslušný slovenský súd. 

V Bratislave dňa . ...1.1 MÁJ. .2015 V Senci dňa 

Darca Obdarovaný 
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