
Darovacia  zmluva 
 

uzatvorená podľa  § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení  
medzi 

 

Zmluvné strany: 

Darca:  SRRZ- Rodičovské združenie pri základnej škole ,,Rodičia deťom ZŠ kniežaťa   
Pribinu ,, A. Šulgana 1,  94901  Nitra 

IČO: 173119617 1223   
DIČ:  2022737585   
zastúpení: Ing. Vladimír Macko predseda RZ  

 
                                                                     a 

 

Obdarovaný: Základná škola kniežaťa Pribinu, A.Šulgana1, 94901 Nitra  
zastúpení:  Mgr. Iveta Miková – riaditeľka školy  
    
IČO: 37865501    
DIČ: 2021650125    
 
 

čl. I 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie nepeňažného daru 20 ks HP Pavilion G6-128ec i3-
2330M 15,6´´, HD BV(LED) 6470 M 4GB 640GB, v hodnote 8 671,20 € /1k- slovom 
šesťstošesťdesiat eur. / 20centov + softvér MOL NL AE MS Office štandard -20ks v hodnote 
0,00 €, 7ks kovová šatníková skriňa trojdverová150x90x50 v hodnote 1 498,70 € slovom tisíc 
štyristo deväťdesiatosem eur /70 centov, 2ks kovová šatníková skriňa dvojdverová 
150x90x50,v hodnote 289,80€ slovom dvestoosemdesiatdeväť eur/99 centov.   

 
čl. II 

Spôsob odovzdania 

 

Darca venuje nepeňažný dar 20 ks HP Pavilion G6-128ec i3-2330M 15,6´´, HD 
BV(LED) 6470 M 4GB 640GB, v hodnote 8 671,20 € + softvér MOL NL AE MS Office 
štandard  20ks v hodnote 0,00 €,  7ks kovová šatníková skriňa trojdverová150x90x50 
v hodnote 1 498,70 €, 2ks kovová šatníková skriňa dvojdverová 150x90x50, po podpise tejto 
zmluvy. Obdarovaný sa zaväzuje, že dar bude viesť v inventári školy a bude ho používať pre 
žiakov základnej školy pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu alebo mimoškolskej 
činnosti   

 



 
 

čl. III 

Všeobecné ustanovenia  

 
1) V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
 
2) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. 
 
3) Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch a každá má platnosť originálu. 

Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného.  

 
   
V Nitre, dňa 5.12.2012 

 
 
 ...............................................  ........... ................................................ 

           darca( pečiatka ,podpis)                       obdarovaný(pečiatka, podpis) 

                               






