DAROVACTA ZMLUVA

i. 2l2vr7

uzatvoren6 v sf lade S 628 a ndsl. Obiianskeho zdkonnika i. 4OlL964 7b. v zneni neskoriich
predpisov (d'alej len,,zmluva")
medzi trimito zmluvn,imi stranami:

Darca:

Zdruienie rodiiov ziikladnei Skoly Senica, Sadovd 620
Sadovd 620, 905 0L Senica

Zast0penli: Luciou Krajiovidovou , predsednidkou ZRPS
(d'alej ako ,,darca")

Obdarovan'f:

Zikladnd Skola
Sadovd 620, 905 01 Senica

zastripenf: lng. Svetlanou Ch6belovou, riaditefkou Skoly
teo:3L8277o5
(d'alej a ko,,obdarovan'f ")
t.

1.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je bezodplatnd darovanie uveden6ho hnutelneho majetku.
Ndzov predmetu

Po6et kusov

Cena €/kus

Cena v €

celkom
Prehr6vai Gemini CDMP-1500
Profesion6lny media player v "low-profile" prevedeni do 19" 1U racku. (CD, MP3, USB)
Mikrof6n KWM1900 BP
Bezdr6tov'i UHF mikrof6novri set (vysielad s
n6hlavn'im a klopovyim mikrof6nom, prijimad).
L6-kandlovV svst6m. Dosah mikrof6nu 30m.
Notebook Acer Aspire ES 15
L5,6", RAM 4 GB, webkamera, WinL0
PC Fujitsu ESPRIMO E9900
RAM 4gb, Windows 7 Professional
Kldvesnica Genius KB-110 X
PC mvi Genius DX-110
Sldchadli k PC Headset HP H2800
SPOLU
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Hodnota predmetu darovania je urdend cenou, za ktorf bol obstaranli.
Dar, ktorf je predmetom darovania, poskytne darca obdarovan6mu na modernizdciu
a skvalitnenie vyudovacieho procesu a materi6lne vybavenie zdkladnej 5koly.
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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:

Obdarovaný:

Lucia Krajčovičová
predsedníčka ZRPŠ pri ZŠ Sadová 620

····················· · · · · · · · · · ··········
Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka školy

