
   
 
 
                                                               Darovacia zmluva  
Uzatvorená podľa § 11 ods. 7 písm.b),  zák č. 278/1993 Z.z. o správe majetku v znení 
neskorších predpisov a § 628 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zení neskorčších 
predpisov  
 
 
                                                      Zmluvné strany  
 
 
Darca: Občianske združenie: Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť 
            .       so sídlom: Kadnárov 7, 834 14 Bratislava 
                    zastúpené: František Chmela, predseda združenia  
                                  
                    Spoločnosť je registrovaná na MV SR pod číslom : VVS/1-900/90-13397 
                    bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48,  Bratislava 
                    číslo účtu:  
                    IČO: 31786901  
                    ( ďalej len „ darca ˝ )  
 
a  
 
Obdarovaný: Stredná odborná škola  masmediálnych a informačných štúdií  
                    so sídlom: Kadnárova 7, 834 14 Bratislava  
                    zastúpené: Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy  
                    bankové spojenie : Štátna pokladnica  
                    číslo účtu: SK 86 8180 0000 0070 0047 4080 
                    IČO:  30775400  
                   ( ďalej len „ obdarovaný ˝ )  
 
 
I. Predmet zmluvy  
 
    l.  Predmetom zmluvy je darovanie hnuteľného majetku podľa prílohy č. 1 
    2. Darca prenecháva obdarovanému dar  bezodplatne. Obdarovaný tento dar príjima  
         a bude ho využívať v súlade s § 11 ods. 7 písm.b) zák. č. 278/1993 Z.z. o správa    
         majetku štátu v znení neskorších predpisov.  
    3. Hnuteľný majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy v celkovej obstarávacej cene 
        16 754,07 €.   
   
II. Účel darovania       
    

1. Obdarovaný sa zaväzuje využívať dar v súlade s § 11 ods. 7 písm. b) zák. č. 278/1993 
z.z o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, na účely výchovy a vzdelávania 
v rámci predmetu činnosti v súlade so zriaďovacou listinou. 

2. V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 1 tohto  článku je darca oprávnený  odstúpiť 
od zmluvy. Odstúpenie je účinné doručením písomného vyhotovenia druhej zmluvnej  
strane, týmto dňom sa zmluva zrušuje. 



III. Nadobudnutie vlastníckeho práva  
 

1. Hnuteľný majetok , ktorý je predmetom daru podľa tejto zmluvy sa v čase podpísania 
Zmluvy ako aj jej  účinnosti nachádza u obdarovaného, z uvedeného dôvodu nie je 
potrebné jeho fyzické prevzatie.   

2. Obdarovaný nadobudne dar do vlastníctva dňom účinnosti tejto zmluvy. 
 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Darca  sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť potrebnú na pnenie tejto zmluvy. 
2. Obdarovaný sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť potrebnú na plnenie tejto zmluvy. 
3. Obdarovaný sa zaväzuje vrátiť predmet daru v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia 

od zmluvy darcom  (II. 2 bod  2 tejto zmluvy). 
 

 
V. Záverečné ustanovenia      
 

1. Darovacia zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma  zmluv-  
nými stranami.  

2. Darca i obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej podpisom 
prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ju podpisujú. 

3. Túto zmluvu možno meniť iba formou písomných dodatkov. Dodatky sú neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy. 

4. Darovacia zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých obidve zmluvné  
strany po jej podpísaní dostanú po 2 vyhotoveniach.    

 
 
 

  V Bratislave  dňa: 20. 11. 2017  
 
 
 
          František Chmelar                                                   Mgr. Jana Mašlejová  
             predseda OZ                                                              riaditeľka školy 
 
  
                                                                                                   
 




