
Darovacia zmluva

uzatvorená v zmysle §628 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

čU
Zmluvné strany

Darcom:

Nadácia VAŠE ZDRAVIE
Sídlo: Kuzmányho nábrežie 34, 96001 Zvolen
Reg.číslo: 203/Na-200 1/819
IČO: 42001331
Č.účtu: 662778100411111
zastúpený správcom nadácie: Ing. Erik VALOVIČ

(ďalej len "darca")

a

Obdarovaným:

Mesto Zvolen v zastúpení správcom
Základná škola, M.Rázusa 1672/J, 960 Ol Zvolen
IČO: 37888421
Zastúpen)': Mgr. Ondrej Kanka

(ďalej len "obdarovaný")

čl. II
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je darovanie:
Projektor ACER 1024/768
Držiak proj. Kratky SllOl029 Stell
Manhattan kábel, monitorový SVGA MIM, 10m, ferrite, čierny, plast
Pylónová tabuľa trojlistová 200xlOO cm kombinácia biela-zelená
Skrinka uzamykateľná V 1900xŠ II OOxH470cm
Skrinka uzamykateľná policová V1900xŠll00xH470cm
Skrinka policová V780xŠ 1OOOxH300cm

2. Obdarovaný s vďakou dar pnjima a zaväzuje sa ho použiť výlučne na účel
uvedený v článku III tejto zmluvy.



čl. III
Účel zmluvy

1. Dar uvedený v článku Il bod l tejto zmluvy sa obdarovanému poskytuje za účelom
Výchovno- vzdelávacieho procesu.

2. Darca sa zaväzuje poskytnúť obclarovanému dar do užívania do 10 dní od podpísania tejto
zmluvy obidvoma zmluvnými stranami

čl. IV.
Záverečné ustanovenia

l. Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v zmluve riadia
Občianskym zákonníkom v znení neskorších právnych predpisov.

2. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných, obojstranne odsúhlasených
dodatkov.

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sa dohodli na jej obsahu túto

uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že nekonali v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok.

5. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Vo Zvolene, dňa 4. ll. 2013

Zókladnó Ikola
M. R6zuso 1672/3, Zvol n

·2·

Ing. rik Valovič
št utár
I area/

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ

/Obdarovaný/

Predbežná finančná kontrola
v súlade s predpismi

Dátum: .1-;, 11, 1'J Podpis:~


