
DAROVACIA ZI]MLTJVA

uzatxoren|v srilade s $ 628 Obdianskeho zrikonnika (,.4011964 Zb.v zneni neskor5ich
predpisov (d'alej len zmluva)

medzi tjmito zmluvnlfmi stranami:

Darca: Zdrui.enie rodiiov zfkladnej Skoly Senica, Sadovrfl 620
Sidlo: Sadov6 620,905 01 Senica

V zastupeni: Ren6tou Van Cleven, predsedkyiou ZRPS
(d'alej len rrdarca")

Darca: Zikladni Skola
Sidlo: Sadovrl 620,905 01 Senica

V zastupeni: Mgr. Anna Kidkov6, vymenovan6 na zastupovanie riaditefky Skoly

tio: 3r82770s
DIC: 2021077696
(d'alej len,robdarovanf ")

sa dohodli na uzavreti tejto zmluvy:

ikflnok I.
Predmet zmluvy

1. Darca je vlastnikom nasledovn;ich hnutelnfch veci a to:

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

Interaktivna tabul'a QWBZOIR-
KZ Oomo KIDZboard

1 I 020,00 I 020,00

Stenovi konzola na uchytenie
interaktivnei tabule

I 50,00 50,00

Proj ektor Hitachi CP-CX30OWI[ I 615,00 615,00

Vfuibovf softv6r Vlastiveda
I.diel-5kolsh.fl licencia (CD)

I 64,50 64,50

Pamiatky a I'udovrfl kultrira
v obrazoch (8 ks A4+4 ks zivesn6
1afuuls*masnetickS pfska)

I sada 64,50 64,50

Livotnl prostredie I. mapa +21 A4 I 69,50 69,50

Vfuibovy softv6r Zivotnf
nrostredie-Skolslcf licencia CD

1 69,50 69,50

RozmnoZovacia srlstava mapa I 12,00 12,00

SPOLU I 965,00



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
1 965,00 € (slovom: jedentisícdeväťstošesťdesiatpäť eur).

4. Dar, ktorý je predmetom darovania poskytne darca obdarovanému na modernizáciu
a skvalitnenie vyučovacieho procesu a materiálne vybavenie základnej školy.

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 preberacieho
protokolu oboma zmluvnými 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 02.06.2015 

Renáta V Cleven 
predsedkyňa ZRPŠ pri ZŠ 

Mgr. Anna Kičková 
vymenovaná na zastupovanie 

riaditeľky školy 
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