DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorend v sf lade

I

i.

L|aOL7

628 a n6sl. Ob6ianskeho z6konnika i. 40h9647b. v zneni neskorSich
predpisov (d'alej len ,,zmluva")

medzi t,i mito zmluvn'i mi stranami:

Darca:

obiianske zdruienie

Sron DEioM

sENlcA

Sadovd 620, 905 01 Senica
zastripenf: Mgr. Mdriou Radidovou, generdlnou riaditelkou OZ

tdo: g+ o29 29o
(d'alej ako ,,darca"l

Obdarovan'f:

Zdkladn6 5kola
Sadovd 620, 905 0L Senica
zastripenri: lng. Svetlanou ChSbelovou, riaditelkou 5koly
827 705
teo:

tt

(d'alej ako,,obdarovan'f")

t.

L. Predmetom tejto

zmluvy

je

Predmet zmluvy
bezodplatn6 darovanie uveden6ho hnuteln6ho majetku

obdarovan6mu:
P.

i.

Predmet

Cena v €/ks

ks

SPOLU

v

€

1_.

R'fchlovarn6 konvica Sencor SWK 1730 BK

L8,90

6

tt3,40

2.

R'fchlovarni konvica Orava VK-32178

22,7O

6

136,20

3.

Notebook Fujitsu LIFEBOOK A555
v.d. YM3M154334 L5,6" ,lntel Core i3-5005U, 4 GB

492,20

L

492,24

SPOLU

2.
3.

74t,8O

Hodnota predmetu darovania je urden6 cenou, za ktorf bol obstaran'i.
Dar, ktoni je predmetom darovania, poskytne darca obdarovan6mu na moderniz5ciu
a skvatitnenie vyudovacieho procesu a materidlne vybavenie z6kladnej 5koly.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

II.
Darovacie podmienky
Darca odovzdá predmet tejto zmluvy oprávnenému zástupcovi obdarovaného ihneď po
podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu darovania nadobudne
obdarovaný dňom prevzatia darovaných vecí.
Obdarovaný podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu je stav darovaných vecí známy
a tieto v tomto stave prijíma.
Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne technické vady, ani iné prekážky,
ktoré by bránili odovzdaniu a prebratiu daru.
III.
Záverečné ustanovenie
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží darca a dva obdarovaný.
Zmluvné strany si text darovacej zmluvy prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, v ostatných veciach sa je účastníci riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Senici dňa 6.10.2017

V Senici dňa 6.10.2017

Darca:

........................................ ·-::�..............
Mgr. Mária Radičová
generálna riaditeľka OZ

Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka školy

