DAROVACIA ZIMLUVA
uzatvoren|v srilade s $ 628 Obdianskeho zilkonnika (:. 4011964 Zb. v zneni neskor5ich
predpisov (d'alej len,,zmluva")

medzi tymito zmluvn:fmi stranami:

Darca:
Sidlo:

Zdruil.enie rodiiov zikladnej Skoly Senica, Sadovr[ 620
Sadovtl 620,905 0l Senica
V zastripeni: Ren6tou Van Cleven , predsedkyiou ZRPS
(d'alej len,,darca")

Obdarovany: Zikladnf5kola
Sadov6 620,905 01 Senica
Sidlo:
V zastripeni: Ing. Svetlana Ch6belov6, riaditellka Skoly

ICO:
DIC:

31827705
2021077696

(d'alej len,robdarovan;i")
sa

dohodli nauzavreti tejto zmluvy:

tkinok I.
Predmet zmluvy

l.

Darca je vlastnikom nasledovn;fch hnutelinlfch veci a to:

Poiet kusov

Nr[zov predmetu

PC Dell OptiPlex 780 DCCYIF'
SFF,Intel C2D E8400 3,0GHz, RAM
4GB, HDD 16OGB, DVD RW, VGA
Intel GMA X4500, LAN, Windows 7
Professional
(vj,r. i[slo : C08KQ4J, G2 SBQ4J,
I TF3T4J, 42SBQ4J, 54YI T4J)
PC HP L1950 GG458A
19", 1280* 1024, 800: I, 300cdlm2,
5ms, D-Sub, DV[, USB hub, pivot
(v!,r. iislo: CNCSI IP3H5,
CNCS I I P587, CNCS I I Q.7 K5)

SPOLU

J

Cena €/kus

Cena v €
celkom

141,90

709,50

52,70

158,10

867,60

2. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné darovanie hnuteľného majetku špecifikovaného
v bode 1. tohto článku obdarovanému.
3. Hodnota predmetu darovania je určená cenou za ktorú bol obstaraný, ktorá sa rovná
1 965,00 € (slovom: jedentisícdeväťstošesťdesiatpäť eur).
4. Dar, ktorý je predmetom darovania, poskytne darca obdarovanému na modernizáciu
a skvalitnenie vyučovacieho procesu a materiálne vybavenie základnej školy.
Článok II.
Darovacie podmienky
1. Darca odovzdá obdarovanému predmet tejto zmluvy oprávnenému zástupcovi
obdarovaného ihneď po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu darovania nadobudne
obdarovaný dňom prevzatia darovaných vecí na základe podpísania preberacieho
protokolu oboma zmluvnými stranami.
3. Obdarovaný podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu je stav darovaných vecí známy
a tieto v tomto stave prijíma.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne technické vady, ani iné prekážky,
ktoré by bránili odovzdaniu a prebratiu daru.
Článok III.
Záverečné ustanovenie
1. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží darca a dva
obdarnvaný.
2. Zmluvné strany si text darovacej zmluvy prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, v ostatných veciach sa je účastníci riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Senici, dňa 10.11.2015

Renáta Van Cleven
predsedkyňa ZRPŠ pri ZŠ

Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka školy
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