
 

DAROVACIA  ZMLUVA č.  5/2018 

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

neskorších zmien a doplnkov 

 

 
Darca:      Rudolf Ondračka 

                                       Budapeštianska 7 

                                       040 13 Košice 

                                       r.č.:  

                                       (ďalej len ako „darca“) 

 

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 len ako  „obdarovaný“) 

 

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 

Úvodné ustanovenia 

 

1.    Darca je vlastníkom nasledovného hnuteľného majetku: 

 1 ks Stolička mamut - zelená 

 1 ks Stolička mamut - ružová 

 1 ks Stolička mamut – modrá 

 1 ks Koženková lavica - /biela, sivá koženka/ 

 1 ks Skrinka s dvierkami na TV 

 1 ks Skrinka bez políc – biela 

 1 ks Skrinka s poličkou -  biela 

 1 ks panel na stenu - dopravný 

 

 

 

 

                                                                         Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Darca touto zmluvou bezodplatne daruje obdarovanému hnuteľný majetok uvedený v článku I 

2. Obdarovaný predmet darovania od darcu s vďakou prijíma. 

3. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že darca odovzdal predmet darovania 

obdarovanému pri podpise tejto zmluvy.  

 

 

 

 



Článok III 

 

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. 

 

 

V Košiciach    dňa ............................ 

 

 

 

 

       za Darcu :                                                                                                  za Obdarovaného: 

   Rudolf Ondračka                                                                                            Mgr. Iveta Strukanová 

                                                                                                                                Štatutár školy 

   

 


