
DAROVACIA ZMLUVA 
 

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
 
Darca:  Združenie rodičov základnej školy Senica, Sadová 620 
Sídlo:  Sadová 620, 905 01 Senica 
V zastúpení:  Lucia Krajčovičová, predsedníčka ZRPŠ 
(ďalej len „darca“) 

 

a 

 
Obdarovaný:  Základná škola 
Sídlo:  Sadová 620, 905 01 Senica 
V zastúpení:  Ing. Svetlana Chábelová, riaditeľka školy 
IČO:   31827705 
DIČ:   2021077696 
(ďalej len „obdarovaný“) 

 
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy: 

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Darca je vlastníkom nasledovných hnuteľných vecí a to: 
 

Názov predmetu Počet kusov Cena €/kus Cena v € 
celkom 

Kniha „Lujza a Lotka“ – Erich Kästner 23 6,99 160,77 
Kniha „Lujza a Lotka“ – Erich Kästner 7 7,99 55,93 
Kniha „Naša mama je bosorka“ – G.  Futová 30 6,00 180,00 

 
SPOLU 

 
396,70 

 
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 

396,70 € (slovom: tristodeväťdesiatšesť eur 70/100). 
4. Dar, ktorý je predmetom darovania, poskytne darca obdarovanému na modernizáciu 

a skvalitnenie vyučovacieho procesu a materiálne vybavenie základnej školy. 
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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 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 26.6.2018 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________       _______________________________ 

Lucia Krajčovičová     Ing. Svetlana Chábelová 
     predsedníčka ZRPŠ pri ZŠ         riaditeľka školy 

 
 


