DAROVACTA ZMLUVA

i.

212016

uzatvorend v sf lade S 628 a nisl. Obdianskeho z5konnika (d'alej len ,,Obdiansky zSkonnlk")
medzi zmluvnfmi stranami:

Darca:

lng. Mgr. Martin Diaiovsk'i
5. pitiirika 26s9/34
905

0l

Senica

(d'alej ako ,,darca")

Obdarovan'f:

Zikladnii

Skola

Sadovd 620,905 01 Senica

zastrlpenli: lng. Svetlanou Chdbelovou, riaditelkou Skoly

teo:3r'277os
(d'alej ako,,obdarovan'i")

t.

L. Predmetom tejto zmluvy je

Predmet zmluvy

darovanie hnuteln6ho majetku pre vfchovno

-

vzdel6vaci proces:

3 ks L9" monitor znadky BenQ FP91G+ s v'irobn'imi
ET C47

2.
3.

L.

dislami: ET84718154S10,

004r9S 10, ETFC6 1 10075 10.

Darca za podmienok dohodnutrich touto zmluvou bezplatne prenech6va
obdarovan6mu dar - hnutelh'i majetok a obdarovant tento majetok prijima.

Obdarovan'i svojim podpisom potvrdzuje, ie je obozndmenf so stavom predmetu
darovania a Obdarovanyi predmet darovania preberd ako stoji a leii.

il.
Nadobudnutie majetku
Darca prevddza a obdarovan'i t'imto s0hlasi s nadobudnutim vlastnickeho prdva
k majetku v stave, v akom sa nachddza.

2. Obdarovan'i prehlasuje, ie mu je stav prev6dzan6ho
3.

7.

2.
3.

majetku zn6my a v tomto stave
k nemu na zdklade tejto zmluvy nadobrida vlastnicke prdvo.
Vlastnicke pr6vo k majetku nadobrida obdarovan,i dfiom nadobudnutia ridinnosti
tejto zmluvy.

ilt.
Vyuiivanie majetku
Obdarovan'f berie na vedomie, ie nadobudnut'i majetok m6Ze vyuiivat' len na
plnenie f loh v rSmci predmetu dinnosti 5koly.
Obdarovany sa zavdzuje, Ze nadobudnutt majetok bude vyuiivanri pri v'ichovno vzdeldvacej dinnosti na l. stupni.
Obidve strany prehlasujrl, ie im nie srl zn6me iiadne technick6 zdvady ani in6
prekdZky, ktor6 by brSnili odovzdaniu a prebratiu daru.

(

IV.
Záverečné ustanovenie

1. Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží darca
a dva obdarovaný.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § Sa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu
s jej obsahom, ktorý zodpovedá ich slobodnej a skutočnej vôli, ju podpisujú. Zmeny
a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočňovať len formou písomných dodatkov.

V Senici dňa

l;). . Ao. )-.:o\ G

Darca:

Ing. Mgr. Martin Džačovský

V Senici dňa l:l.. �o d---0 .� C

Obdarovaný:

Ing. Svetlana Chábe vá
riaditeľka školy

