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Darovacia zmluva

Uzavretá v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

l. Zmluvné strany

Darca: Rodičovské združenie pri Materskej škole

Sídlo: Centrum 2496/29, 96001 Zvolen

Zastúpené: štatutár - Mgr. Alena ŠABATOVÁ

IČO: 17319617359

(ďalej len "darcaIt)

a

Obdarovaný: Základná škola

Sídlo: ul. M.Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen

Zastúpené: štatutár- Mgr. Ondrej KANKA

IČO: 37 888421

(ďalej len "obdarovanýIt)

II. Predmetom zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je darovanie:

a) Darca daruje Základnej škole M.Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen, hračky a didaktické

pomôcky na vol'no časové aktivity pre školský klub detí v hodnote 1534 € (kópie bločkov

v prílohe)

2. Obdarovaný s vďakou dar prijíma a zaväzuje sa ho použiť výlučne na účel

uvedený v článku III tejto zmluvy.
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III. Účel zmluvy
1. Dar uvedený v článku II bod 1 tejto zmluvy sa obdarovanému poskytuje za účelom

Nákupu Učebných pomôcok na výchovno-vzdelávací proces a nákupu materiálu pre deti -

materiálno- technické vybavenie školy

2. Darca sa zaväzuje poskytnúť obdarovanému dar do užívania do 10 dní od podpísania

tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a doplňať len po dohode obidvoch

zmluvných strán formou písomných dodatkov.

2. V prípade, ak niektoré ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť

ostatných ustanovení tejto zmluvy nedotknutá.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre darcu a jeden pre

obdarovaného.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámené s platnou právnou úpravou, majú

spôsobilosť k právnym úkonom a sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy. Zmluvné

strany nie sú si vedomé žiadnych skutočností, ktoré by tejto dohode bránili.

5. Zmluva a je uzavretá slobodne, vážne, bez nátlaku a nápadne nevýhodných

podmienok.

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju

podpisujú.

7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými

stranami.

Vo Zvolene: 06.03.2013
RODiČOVSKÉ ZDRUŽENIE

pri Materskej škole
Centrum 2496/29, 96001 IZVOLEN

ICP: V319p17 359
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