
DAROVACIA ZMLUVA 
č. DZ/328/2015/BVS 

„Pitná fontána" 

(ďalej len „zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení § 628, 630 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (dálej len „Občiansky zákonník") 

1. Darca 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpená: 

Zástupca zodpovedný 
vo veciach zmluvných: 
Zástupca zodpovedný 
vo veciach technických: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zápis: 

(ďalej len „darca") 

2. Obdarovaný 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Zriaďovateľ: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

(ďalej len ako „obdarovaný") 

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

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Predmetom tejto zmluvy je darovanie pitnej fontány darcom obdarovanému a spolupráca 
zmluvných strán pri realizácii projektu „Pitné fontány v školách" za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
Ing. Stanislav Beňo, predseda predstavenstva 
Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva 

Ing. Stanislav Beňo, generálny riaditeľ 

Mgr. Alexander Buzinkay, hovorca a vedúci komunikačného odboru 
35850370 
2020263432 
SK2020263432 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 3080/B 

a 

Základná škola 
Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka 
Mesto Pezinok 
36062201 
2021603815 
neplatca DPH 
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2. Projekt „Pitné fontány v školách" je jednou z aktivít darcu. Zámerom projektu je osadiť 
v školách pitné fontány s čerstvou vodou z vodovodu a hlavným cieľom je prostredníctvom 
projektu zaviesť kultúru pitia vody na školách. 

3. Darca je ku dňu odovzdania pitnej fontány výlučným vlastníkom pitnej fontány, osadenej 
v sídle obdarovaného a následne danej do prevádzky do 31. 8. 2015 (ďalej len „pitná 
fontána"). Finančná hodnota osadenej pitnej fontány vrátane inštalácie, spolu s logom darcu 
a popisným textom ako súčasťou tejto pitnej fontány a propagačného panela predstavuje 
sumu vo výške 1 107,30 EUR (slovom jedentisíc stosedem eur a tridsať centov). 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Darca touto zmluvou daruje bezodplatne obdarovanému pitnú fontánu špecifikovanú v Článku 
ľ , odseku 3. tejto zmluvy a obdarovaný dar prijíma. 

2. Darca vyhlasuje, že na darovanú pitnú fontánu sa neviažu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné 
právne povinnosti. 

3. Obdarovaný sa zaväzuje, že o dar sa bude zodpovedne starať tak, aby pitná fontána spĺňala 
všetky podmienky na nezávadnú pitnú vodu. Obdarovaný berie na vedomie, že darca 
nezabezpečuje žiadne prípravné technické práce spojené s osadením fontány ani žiadny 
záručný a pozáručný servis. Tento si obdarovaný zabezpečí priamo s dodávateľom pitnej 
fontány alebo inými vlastnými zdrojmi na vlastné náklady. 

4. V prípade neschopnosti udržiavať pitnú fontánu vo funkčnom a neporušenom stave je 
obdarovaný povinný oznámiť túto skutočnosť darcovi a na vlastné náklady ju demontovať. 

5. Ak obdarovaný povinnosť demontáže neuskutoční do jedného (1) mesiaca po prvej písomnej 
výzve darcu, darca odstráni dar na svoje náklady a prevezme dar do svojho vlastníctva. 
Obdarovaný s uvedeným postupom podpisom tejto zmluvy bezvýhradne súhlasí. 

6. Obdarovaný sa zaväzuje, že v dohodnutých termínoch umožní zamestnancom darcu 
skontrolovať funkčnosť pitnej fontány. 

7. Obdarovaný sa tiež zaväzuje, že bude šíriť dobré meno darcu dostupnými prostriedkami, napr. 
cez svoju webovú stránku, školský časopis, školský rozhlas a pod. 

8. Povinnosti darcu pri zabezpečovaní predmetu zmluvy: 

a) poskytnúť obdarovanému pitnú fontánu s logom darcu a popisným textom ako súčasť 
tejto fontány (text na pitnej fontáne: Dar od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
v opatere školy), 

b) zabezpečiť nalepenie propagačného bannera na stenu za pitnou fontánou, 

c) zaškoliť personál obdarovaného o pitnej fontáne a jej obsluhe, 

d) po ukončení inštalácie pitnej fontány darovať obdarovanému pitnú fontánu (pitná fontána 
s logom darcu, popisný text, propagačný banner za pitnou fontánou) do jeho vlastníctva 
a predložiť obdarovanému odovzdávací protokol na potvrdenie. Vlastnícke právo k pitnej 
fontáne prechádza na obdarovaného dňom podpisu odovzdávacieho protokolu 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, nie však skôr ako nadobudne 
vlastníctvo darca od dodávateľa pitnej fontány, pričom preberací protokol je oprávnený 
podpísať splnomocnený zástupca darcu, 
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e) priebežne zisťovať spokojnosť vedenia obdarovaného, učiteľov, žiakov s využitím pitnej 
fontány (ústnym dopytovaním, dotazníkom a podobne) za účelom sledovania 
efektívnosti jej využívania. 

9. Povinnosti obdarovaného pri zabezpečovaní predmetu zmluvy: 

a) určiť a odovzdať priestor k osadeniu propagačného bannera a spolupracovať 
s dodávateľom pitnej fontány a jeho zamestnancami alebo inými poverenými osobami, 

b) určiť zodpovednú osobu za prevádzku pitnej fontány, jej kontrolu, ako aj kontrolu 
bezpečného správania sa a pohybu osôb v okolí pitnej fontány, 

c) zabezpečiť, aby určená zodpovedná osoba poučila žiakov o spôsobe a pravidlách 
používania pitnej fontány a dohliadala na ich dodržiavanie, 

d) umožniť darcovi vykonanie náhodnej kontroly funkčnosti pitnej fontány a kontroly plnenia 
zmluvných podmienok podľa tejto zmluvy, 

e) zabezpečovať na vlastné náklady údržbu, prevádzku, funkčnosť, čistotu a servis 
pitnej fontány na základe prevádzkového poriadku, ktorý obdrží bezodplatne od darcu, 

f)zodpovedať za kvalitu vody v rozvodoch vody v jeho sídle. Darca zodpovedá za kvalitu 
vody len po miesto napojenia vodovodnej prípojky vo vlastníctve obdarovaného na 
verejný vodovod v prevádzke darcu. 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, po dve (2) vyhotovenia pre každú 
zmluvnú stranu. 

2. 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. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 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. 

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. 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. 

6. Akékoľvek postúpenie práv a povinností z tejto zmluvy je zmluvná strana oprávnená realizovať 
výlučne po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. 

3/4 



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

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

V Bratislave dňa ..Uv.lP:...20.? 

Za darcu: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Za obdarovaného: 
Základná škola 

/ 

. . . 1^ ! . . r r . 

Ing. Monika Hlúšková 
riaditeľka 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Fándlyho 11 

902 01 P E Z I N O K 
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