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DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podl'a § 628 až 630 zákona č. 40 /L964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov fďalej len ,,Občianslry zákonník)

(ďalej len ,,zmluva"J

medzi nasledovnými zmluvnými stťanami:
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Darca:
sídlo:
zastupený:

IČo:

IČ DPH:

DIČ:

lČo:
DIČ:

Obdarovaný: Zrákladná škola, Ivana Bukovčana 3
sídlo: lvana Bukovčana 3, Bratislava, 84108
zastúpený: RenátaBalogová,riaditelka

Národná banka slovenska
lmricha Karvaša 1,813 25 Bratislava 1

lng, Ján Onda, riaditeť OKG

30844789
SK2020B15654
z02081-5654

[d'alej len ,,darca"J

317BO865
202096867 5

(d'alej len,,obdarovaný"J

(ďalej spolu označení ako ,,zmluvné strany"]

prea mbula

Predmetom darovania podl'a tejto zmluvy je hnutel'ný prebytočný alebo neupotrebitel'ný
majetok, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť darcovi na plnenie úloh v rámci
predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním a bol lyradený z majetku darcu v súlade s
čIánkom 11, L2 a 14 pracovného predpisu NBS č. 31/2007 o správe majetku NBS
v znení neskorších predpisov (d'alej aj ,,pracovný predpis NBS"J, a ktorý v súlade
s č]ánkom 11 pracovnóho predpisu NBS možno darovať právnickým osobám alebo
fyzicllým osobám na rozvoi školswa, vedy a kultúry, na účely zdravotnícke, humanitárne,
charitatívne, ei<ologické a teloqfchovné a iným rozpočtorý,m a príspevkoqím
organizáciám.

čl, r
předmet darovania

1. Darca vsúlade s preambulou daruje bezplatne obdarovanému hnutel'né veci, ktorých
súpis a presná špecifikácia s názvom ,,Špecifikácia darovanej veci k darovacei zmluve " je

uvedená vPríiohe č. 1 kteito zmluve (d'alej len,,dar"); táto príloha worí neoddelitel'nú



súčasť teito zmluvy. Špecifikácia darovanej veci obsahuie označenie veci, typ, názov,
qfrobné číslo, počet kusov a pod.

2. Obdarovaný vyhlasuie, že dar priiíma.

čl. rr
účet darovania

1, Obdarovaný sa zavánlje dar podl'a teito zmlu\,y užívať na plnenie predmetu svoiej
činnosti, r,zdelávacie a pedagogické aktivity.

2. obdarovaný sa zavázuje, že dar podťa teito zmluvy neposkytne, nedarujg nepredá, ani
nedá do nájmu tretej osobe po dobu najmenej 1 roka a že dar podl'a tejto zmluvy bude
užívať v súlade s účelom darovania podl'a bodu 1 tohto článku zmluvy,

á. rrr
všeobecné ustanovenia

1, Darca vyhlasuje, že je vlastníkom daru podl'a teito zmluvy a že na predmete daru neviaznu
Žiadne dlhy, ťarchy, povinnosti ani iné obmedzenia, ktoré by bránili darcovi previesť
vlastnícke právo na obdarovaného. Darca a obdarova ný, každý za seba zhodne vyhlasujú,
že obdarovaný bol oboznámený so skutočn]ím stavom daru, pričom obdarovaný prijíma
dar v stave, v akom stojí a leží.

2, Vlastnícke právo k daru nadobudne obdarovaný prevzatím darovaných vecí.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prelzatie daru sa bude realizovať v mieste
sídla darcu.

4. Zmluvné sŤany sa dohodli, že obdarovaný si prevezme dar v mieste sídla darcu najneskór
do 20 dní od doručenia písomnei ulzvy darcu na prevzatie daru. Nesplnenie uvedenej
podmienky je dóvodom na okamžité odstupenie darcu od zmluly,

5, V deň odovzdania a prevzatia daru podpíšu oprármení zástupcovia oboch zmluvných strán
protokol o odovzdaní a prevzatí daru, ktoný bude woriť súčasť tejto zmluvy,

6. Dopravu alebo prepravu vecí, ktoré sú predmetom darovacej zm\uvy z miesta odovzdania
na miesto uloženia, zabezpečí darca vlastnými silami a na vlastné náklady.

7. Obdarovaný sa zavázule, že nebude používať názov, ani logo Národnei banky Slovenska na
akékol'vek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu darcu.

čl. rv
záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné dopÍňať alebo meniť vlýlučne po vzájomnej dohode oboch zmluvných
strán, ato formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných
oprávnenými zástupcarni oboch zmluvných strán.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniamí Občianskeho zákonníka a ostatných platných a účinných
všeobecne závázných právnych predpisov SIovenskej republiky.



3,

7.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých darca dostane tri rovnopisy a

o bda rova ný dostane jeden rovn opis.

Obdarovaný a zástupcovia obdarovaného fak ide o fyzícké osoby] qy'mto dávajú súhlas
darcovi, aby ich osobné údaie uvedené v tejto zmluve spracúval darca pre svoje potreby po
dobu účinnosti teito zmluvy ajej úschovy a archivácie podl'a všeobecne závázných
právnych predpisov a interných predpisov darcu. Tento súhlas možno odvolať pred
uplynutím vyššie uvedenej doby len po predchádzajúcom písomnom súhlase darcu.

Táto zm]uva fvrátane jej prípadných dodatkov] je povinne zverejňovaná zmluva podl'a
ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 21,1, /200O Z. z. v
znení neskorších predpisovJ v spojení s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka
Izákona č. 40 / 1,964 Zb, v znení neskorších predpisov), Obdarovaný súhlasí so zverejnením
tejto Zmlu\,y (vrátane jej prípadných dodatkov) pričom obdarovaný tiež disponuje
písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúce; za obdarovanéhoJ na
zverejnenie jej údajov v te.ito Zmluve a to zverejnenie darcu počas trvania jeho povinnosti
podl'a § 5a ods. 1a6a§5bzákonaoslobodnomprístupekinformáciám; tento súhlas
nložno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase darcu.

Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany závázná od,o dňa je; podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch
zmluvných strán nepodpíšu túto zm]uvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho
podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni iei zvere]'nenia na
webovom sídle (internetovej stránkeJ darcu [§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení
s § 5a ods. 1,,6,7 aB zákona o slobodnom prístupe k informáciám].

Neoddelitel'nou časťou tejto zmluqr je Príloha c, 1 - Špecifikácia darovanej veci k darovacej
zmIuve.

Zm}uvné strany, každá za seba, zhodne lyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá
v tiesni, ani za nápadne neqý,hodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, a že
zmiuvná vol'nosť zm]uvných strán nie je obmedzená. Súčasne zmluvné strany, každá
za seba, zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dókladne oboznámili, jej obsahu
porozume}i, v celom rozsahu s ňou súhlasia, zavázujú sa ustanovenia teito zmiuvy
dobrovo]'ne plniť a prostrednícwom svojich zástupcov ju podpísali na znak toho, že ie
určitá a zrozumitel'ná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vóli.
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8.

Darca Obdarovaný

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
tJl, l, Bukovčana č, 3

-3-

841 07 rPr at,islav a 7



Specifikácia darovanej veci k darovacej zmluve Priloha ě, 1

DM Podč. lnventár,ěíslo označenie lM Aktivácia dňa

0 lM1039728P00 T|aciaren HP LaserJet P301sdn A4 13,10.2009

0 lM1042369P00 Tlaciaren cANoN LBP 6650 dn cb A4 7.3.2012
0 lM1042370P00 Tlaciaren CANoN LBP 6650 dn cb A4 7.3,2012

,-_j l 0 lMl042371P00 Tlaciaren cANoN LBP 6650 dn cb A4 7.3.2012
- , .: iit 0 lM1042373P00 Tlaciaren cANoN LBP 6650 dn cb A4 7,3,2012


