
Darovacia zmluva – Vecný dar 
 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

I. 

Zmluvné strany: 

 

Darca: Rodičovské združenie pri ZŠ Ondreja Štefku  

so sídlom:  Štefánikova 432, 013 03 Varín  

v zastúpení:  Andreou Prekopovou, predsedom RZ 

IČO:  17319617/206 

bankové spojenie: OTP banka,  Žilina 

č.účtu:                    000 7215338 / 5200 

 

(ďalej len Darca) 

 

Obdarovaný: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku  

so sídlom:  M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín  

v zastúpení:   Mgr. Annou Bielkovou, riaditeľkou školy  

IČO:  37810944 

bankové spojenie: Prima banka,a.s.   

č.účtu: 0388583002/5600 

 

(ďalej len Obdarovaný) 

 

sa dohodli, že uzatvárajú túto darovaciu zmluvu – vecný dar za nasledovných podmienok: 

 

II.  

Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom darovania podľa tejto zmluvy je Interaktívna tabuľa Qomo Whiteboard, 78 infrared 

COMBI riešenie manuálny zdvih s konzolou a Projektor Hitachi ED-AW100N/110N zakúpená 

z prostriedkov Darcu v cene 2 714,00 Eur, ktorá bude používaná na výchovno-vzdelávacie účely. 

2. Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu darovania podľa odseku 1.tohto článku. 

 

III. 

Účel zmluvy 

 

1.Darca daruje predmet darovania špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy Obdarovanému, ktorý ho 

v celosti nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný zároveň vyhlasuje, že tento dar 

s vďakou prijíma. 

2.Prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania uvedeného v článku II. tejto zmluvy je bezodplatný 

 

IV. 

Nadobudnutie vlastníctva 

 



1.Predmet darovania špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bude Obdarovanému Darcom odovzdaný 

pri podpise tejto zmluvy. Túto skutočnosť zmluvné strany svojimi podpismi na tejto zmluve 

potvrdzujú.  

 

 

2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na 

vedomie, že zmluva nadobudne účinnosť a Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu 

darovania so všetkými právami a povinnosťami dňom podpisu tejto zmluvy. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou výslovne 

neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná 

strana dostane jedno vyhotovenie. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne vo forme dodatkov 

a musia byť podpísané všetkými zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

 

 

 

Vo Varíne dňa  11.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                                 ______________________________ 

         Andrea Prekopová                                                                                 Mgr. Anna Bielková  

            predseda RZ             riaditeľka školy  

 


