
Darovacia zmluva

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

l. Zmluvné strany
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Obdarovaný: Základná škola

Sídlo: M. Rázusa 1672/3, Zvolen

Zastúpené: Mgr. Ondrej Kanka, riaditel' školy

IČO: 37888421

(ďalej len "obdarovaný")

II. Predmetom zmluvy

1. predmetomAejto zmluvy je darovanie -ť.~~~~~q~ ~~~.~..~-r...~~!. .
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v nadobúdacej hodnote .(!f?~..~ .
2. Obdarovaný s vďakou dar prijíma a zaväzuje sa ho použiť výlučne na účel uvedený

v článku III tejto zmluvy.

III. Účel zmluvy

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

Výchovno-vzdelávacieho procesu.

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 doplňat 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 štyroch rovnopisoch, z toho dva pre darcu a dva 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.
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Základná škola
M. Rózuso 1672/3, Zvolen
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.-hej.sk-·
Dodávateľ:

ELEKTROSPED, a.s.
Pestovatel'ská 13
821 04 Bratislava

Daňový doklad - Faktúra: 3064177836
Číslo dodávky: 1082724261
Variabilný symbol: 3064177836
KonštantnÝ svmbol: 0008

1111111111111111111111111

SLSP

SK7009000000005028027208

SK7009000000005028027208

GIBASKBX

IČO: 35765038 DIČ: 2020244050

IČ DPH: SK2020244050

Spis: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 2102/B

Odberateľ 3001186894
Vezopax-Mesároš
Lieskovská cesta 2737
96001 Zvolen

Banka:

Účet č.:

IBAN:

IBAN:

IČO: 10923698 DIČ: 1020608182
IČ DPH: SK1020608182

Tel.: 02/20251 000

E-mail: obchod@hej.sk

Dátum vystavenia: 03.10.2014
Dátum splatnosti: 03.10.2014
Dátum uskutočnenia zdan.plnenia: 03.10.2014
Forma úhrady: Platba v hotovosti

osobníodbé
Vezopax-Mesároš
Lieskovská cesta 2737
96001 Zvolen
Tel: Fax:

Dielčie objednávky:201 047504/59

Pre rava Č. 1338190/ Vodič:

BNQ9HJ9S7713E

ELT5JBQE14003

Tovar

20 Plátno Ostatní 80" M80NWV čierne

Mnoi. MJ %DPH Cena/MJ PHE/MJ

KS 20% 254,92

Dodací list(y): 997743655/03.10.2014

254,92 50,98

ČP Názov

KS 20% 008

0,00

008 002

10 Prolektor BenQ MX505 čiern DLP, XGA, 4

o OO

Kód PHE

Sadzba DPH Základ QPH Celkom EUR

0,00 0,00 Poplatky PHE:

0,00 0,00 Zaokrúhlenie:

O OO O OO Celkom k úhrade EUR:

0,00 0,00

O OO O OO
255 OO 5100

0%

0%

19 %

10 %

0%

20 %

Součet množství: 2 Ks

Poznámka:

PHElMJ % DPH DPH/MJ PHE s DPH
0,00

0,00

Množ.

306,00

0,00

0,00

306,00

Poučenie: podľa zákona máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dni odo dňa prevzatia tovaru, ak boli véas a riadne splnené informačné povinnosti podľa §3 zák Č. 10212014 Z.z., a to
pisomne na adresu predávajúceho prostrednictvom formulára na odstúpenie od zmluvy alebo cez reklamačný formulár na stránke www.hej.sk. kde vyplníte požadované údaje. S odstúpením
ste povinní doručiť tovar s prislušenstvom, dokumentáciou, návodom, dokladom o zaplatení, originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Po doručeni tovaru predávajúcemu Vám vrátime
cenu zaplatenú za tovar a náklady súvisiace s objednaním tovaru alebo jej éasť zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, ak tovar vrátite poškodený. Nemožno
odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa; multimediálne dielo alebo počítačový program v ochrannom obale, ktorý ste rozbalili;
tovar, ktorY vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť; tovar určený osobitne pre jedného spotrebitel'a.

Recyklačný poplatok Vám fakturujeme v súlade so zákonom o odpadoch Č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
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