
DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorend v srilade s S 628 Obdianskeho zdkonnikai.4O/L9647b.v znenineskoriich
predpisov (d'alej len ,,zmluva")

medzi tri mito zmluvn'f mi stranami:

Darca: Zdruienie rodiiov zikladnei Skoly Senica, Sadovi 620

Sidlo: Sadov6 620, 905 0l Senica

V zastripeni: Lucia Krajdoviiovd , predsednidka ZRPS

(d'alej len,,darca")

Obdarovant: Zdkladn6 5kola

Sidlo: Sadovd 620, 905 0l Senica

V zastf peni: lng. Svetlana Chdbelovd, riaditelka Skoly

leo: 3L8277o5
Dle : 2021077696
(d'a lej len,,obdarovan'f "|

sa dohodli na uzavret( tejto zmluvy:

eliinok l.

Predmet zmluvy

1. Darca je vlastnikom nasledovntch hnutelhfch vecia to:

2. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatn6 darovanie hnuteln6ho majetku 5pecifikovan6ho

v bode 1. tohto iliinku obdarovan6mu.
3. Hodnota predmetu darovania je uriend cenou za ktoni bol obstaranf, ktor6 sa rovn6

550,- € (slovom: piit'stopiit'desiat eur).

4. Dar, ktorf je predmetom darovania, poskytne darca obdarovan6mu na moderniz6ciu

a skvalitnenie vyudovacieho procesu a materidlne vybavenie zdkladnej 5koly.

ilinok ll.
Darovacie podmienky

1. Darca odovzd6 obdarovan6mu predmet tejto zmluvy opr6vnen6mu z6stupcovi

obdarovan6ho ihned'po podpisani zmluvy oboma zmluvn'imi stranami.

Nizov predmetu Poiet kusov Cena €/kus Cena v €
celkom

Notebook Acer Swift 3 L 550,- 550,-

SPOLU 550,-



2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu darovania nadobudne
obdarovaný dňom prevzatia darovaných vecí na základe podpísania darovacej zmluvy
obidvoma 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
obdarovaný.

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 23.2.2018 

Lucia Krajčovičová 
predsedníčka ZRPŠ pri ZŠ 

Ing. Svetlana Chá elová 
riaditeľka školy 

2 


