
 

DAROVACIA  ZMLUVA č.  2/2018 

uzatvorená podľa  § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 

 
Darca:      Zákonní zástupcovia prijatých detí MŠ Budapeštianska 1 

Zastúpenie:             Triedni dôverníci 

                                       Vargovičová Viera 

                                       Ing.  Čorejová Eva PhD. 

                                       Mgr. Červeňáková Katarína 

                                       Mgr. Vasilenko Erika 

                                       Pavlíková Jana 

                                       Ing. Polláková Lenka 

                                       Ing. Sokirka Pavol 

                                       Mgr. Jana Gašpieriková Cibulková                                          
 

Obdarovaný:     Materská škola  Budapeštianska 1, 040 13  Košice 

Konajúca::     Mgr. Iveta Strukanová, riaditeľka školy 

IČO:                    35559420 

Právna forma:    Materská škola s právnou subjektivitou 

Zriaďovateľ:    Mesto Košice   

Bankové spojenie:         Prima banka Slovensko, a. s. Pobočka Košice 

    0509323005/5600 

IBAN:                             SK 50 5600 0000 0005 0932 3005 

(ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany vedené spoločnou snahou o podporu a rozvoj školstva sa dohodli na uzatvorení tejto 

Darovacej zmluvy, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami. 

 

Článok I 

 

Predmet zmluvy, predmet daru, účel daru 

 

1.    Predmetom tejto Zmluvy je darovanie finančných prostriedkov. 

2.    Darca daruje Obdarovanému finančné prostriedky vo výške 3.900,00  €  (slovom Tritisícdeväťsto      

eur). 

3.   Obdarovaný použije dar – finančné prostriedky výlučne za účelom spojeným s činnosťou     

Materskej školy Budapeštianska 1, 04013 Košice  a jej Elokovaného pracoviska Viedenská na 

zabezpečenie: 

 platba divadelných a kultúrnych vystúpení na Materskej škole, 

 nákup UP, hračiek, kobercov, audiotechniky, biela technika, nábytku do tried a priestorov MŠ, 

 zakúpenie darčekov pri príležitosti odchodu detí z MŠ do ZŠ – rozlúčky detí, 

 ochutnávka zdravej výživy pre deti a rodičov, 

 občerstvenie pri aktivitách školy, zabezpečenie stravy na večerné akcie pre deti, 

 spotrebný materiál do tried a školskej jedálne - taniere, hrnčeky, obrusy, termosky, plastové 

potreby k občerstveniu, čistiace potreby MŠ, 

 výlety, kiná, exkurzie a rôzne spoločenské aktivity pre deti, 

 sladkosti, knihy a iné predmety používané k odmeňovaniu detí za rôzne súťaže a reprezentáciu 

školy, 

 balíčky pre deti pri príležitosti Mikuláša, MDD 

 materiál a dekorácie používané na výzdobu tried, chodieb a spoločenských priestorov, 

propagačný materiál, fotografie, fotoplagáty, UP pre učiteľov k aktivitám pre deti 



 spotrebný materiál a služby spojené s propagáciou materskej školy a VVČ oblasti 

 zariadenie ihrísk pre deti, materiál a s tým súvisiace služby - práce  na zveľaďovanie interiéru 

a exteriéru MŠ a školského dvora pre deti, 

 materiál a  maľovanie priestorov MŠ a ŠJ 

 cestovné pri príležitosti sprievodu – reprezentácie detí na aktivitách, pri preprave detí 

a učiteľov, ako aj prepravné pri nákupoch do MŠ. 

 

Článok II 

 

            Podmienky darovania 

 

1. Darca poskytne dar na školský  rok 2017/2018  formou prevodu na sponzorský účet Prima banky 

šekom alebo bezhotovostným platobným stykom na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy. 

2. Obdarovaný prehlasuje, že dar s vďakou prijíma. 

 

Článok III. 

 

Záväzky darcu a príjemcu 

 

1. Darca touto zmluvou odovzdáva príjemcovi finančné prostriedky uvedené v čl.1 tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný preberá uvedené finančné prostriedky s tým, že ich bude využívať podľa podmienok 

dohodnutých s darcom, účelne a efektívne, v spojitosti s účelom na ktorý bol vytvorený. 

Článok IV. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

     nasledujúci deň po jej zverejnení. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre obe Zmluvné strany. 

3. Právne skutočnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy riadne oboznámili, tomuto porozumeli a 

na znak súhlasu s jej znením ju podpísali. 

 

Obidve strany podpísali zmluvu v dobrom úmysle. Bez akéhokoľvek nátlaku, slobodne a dobrovoľne. 

 

Košice 20.3.2018 

 

za Darcu :                                                                                                      za Obdarovaného: 

Triedni dôverníci 

                                                                                                                          Mgr. Iveta Strukanová 

                                                                                                                                Štatutár školy 

  Vargovičová Viera    ....................................................... 

  Ing.  Čorejová Eva PhD.      ............................................ 

  Mgr. Červeňáková Katarína    ....................................... 

  Mgr. Vasilenko Erika    ................................................... 

  Pavlíková Jana       ........................................................... 

  Ing. Polláková Lenka  ...................................................... 

  Ing. Sokirka Pavol    ......................................................... 

  Mgr. Jana Gašpieriková Cibulková ................................                                         


