
  DAROVACIA   ZMLUVA 
č.  052/1-146/22 

uzavretá podľa §§ 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „zmluva“) 

medzi: 

 

meno a priezvisko/ obchodné meno: Miroslav Glasa 

bydlisko/sídlo:  

č. mobil:   

e-mail:  

(ďalej len ,,darca“) 

a 

 

Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia 

zastúpená:  Ing. arch. Júlia Hanuliakova  

Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava 

IČO: 179 710, DIČ: 2020801728, DIČ DPH: SK 2020801728 

bankové spojenie: ČSOB, IBAN: SK 35 7500 00000000 2584 9043       

variabilný symbol: 328  

(ďalej len ,,obdarovaný“) 

 

Do poznámky uveďte pri každej platbe, prosím, druh sponzorovaného zvieratka a Vaše 

meno, ďakujeme. 

 

Čl. I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je jednorazový finančný príspevok (ďalej len ,,dar“), ktorý darca daruje 

obdarovanému spôsobom uvedeným v čl. II zmluvy a obdarovaný tento dar s vďakou  prijíma. 

Dar je účelovo viazaný, môže sa použiť iba na účely špecifikované v čl. II zmluvy.   

 

Čl. II. 

Záväzok darcu 

 

1. Darca prispieva darom na : 

• Úhrada nákladov potrebných na chov vybraného zvieraťa,  

 

2. názov sponzorovaného zvieraťa  Dikdik Kirkov 

 

3. Darca sa zaväzuje darovať finančnú čiastku vo výške: 100 EUR, slovom: jednosto EUR, 

na obdobie: 08.12.2022 – 07.12.2023 

 

4. Darca a obdarovaný sa dohodli na spôsobe platby: prevodom na bankový účet najneskôr 

do 7 dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy 

 

5. Darca súhlasí so zverejnením jeho mena a priezviska /názvu/ obchodného mena na 

internetovej stránke obdarovaného. 

 

6. Darca súhlasí so zasielaním informačných správ (ZOO novín) na uvedenú emailovú 

adresu. 
 



Čl. III.  

Záväzok obdarovaného 

 

1. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar na účel uvedený v článku II. tejto zmluvy. Pokiaľ 

vybraný druh zvieraťa už z nejakých dôvodov nie je  v chove ZOO, obdarovaný bude 

informovať darcu o situácii a požiada o súhlas, aby bol dar použitý na iný účel. 

V prípade nesúhlasu darcu s iným účelom, bude mu dar vrátený do 30 dní od písomného 

nesúhlasu. 

 

2. V prípade udelenia súhlasu darcu podľa  čl. II bod 2 a 3 zmluvy, zverejnenie údajov 

o darcovi v rozsahu odsúhlasenom v čl. II bod 2 a 3 zmluvy zabezpečuje na svoje 

náklady obdarovaný. 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ak táto zmluva neustanovuje inak, sa  riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustanoveniami súvisiacich 

právnych predpisov SR v platnom znení. 

 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, ju 

podpisujú.  

 

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jej 

podpise jeden. 

 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňa 08.12.2022, najskôr však deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v podľa 

ust. § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník 

v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

 

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

        darca                         obdarovaný – ZOO Bratislava 

v zast. Ing. arch. Júlia Hanuliakova 

             riaditeľka 


