
DAROVACIA ZMLUVA č. 01/2018
uzatvorená podľa §628 a nasl. Občianskeho zákonníka

I.
Zmluvné strany

    DARCA: Rodičovské združenie pri MŠ
    Sídlo: Palárikova 22, 040 01 Košice
    Štatutárny zástupca: Ing. Peter Šeňo
    IČO: 17319617/243
    DIČ: 2021761016
    (ďalej len "darca")

a
  
  OBDAROVANÝ: Materská škola
    Sídlo: Palárikova 22, 040 01 Košice
    Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ
    IČO: 35543132
    DIČ: 2021635517
    (ďalej len  "obdarovaný")

                                   uzatvárajú túto darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“):

II. 
Predmet  zmluvy

1. Predmetom zmluvy je darovanie hnuteľného majetku vo vlastníctve darcu a to:
Loď CARAVELLA S LANOVÝM MOSTOM vrátane gumovej bezpečnostnej dlažby
66 m2.

2. Darca prenecháva obdarovanému dar bezodplatne a obdarovaný tento dar prijíma a bude ho
využívať na účely uvedené v článku III.

3. Hodnota daru je 8 445,18 € s DPH.

III.  
Ostatné ustanovenia

1. Obdarovaný sa zaväzuje využívať dar na účely pohybových a telovýchovných aktivít detí
predškolského  veku  –  predprimárne  vzdelávanie  v  Materskej  škole,  Palárikova  22  v
Košiciach.

2. Darca si vyhradzuje právo kontroly využívania daru na uvedené účely.
3. Darca je oprávnený domáhať sa vrátenia daru v prípade, ak sa predmet daru nevyužíva na

dohodnutý účel a obdarovaný je povinný bezodkladne po vzniku tejto skutočnosti dar vrátiť
darcovi.

4. Darca vyhlasuje, že dar je v technickom stave zodpovedajúcom záväzným technickým 
normám a je bez akýchkoľvek faktických vád, na ktoré by darca mal obdarovaného 
upozorniť.

5. Prevzatím daru  tento prechádza  do vlastníctva obdarovaného. O odovzdaní a prevzatí daru
vyhotovia  zmluvné  strany  protokol.  Údaje  o  dare   budú  uvedené  v odovzdávajúcom
protokole.



IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ak  nie  je  v  tejto  zmluve  dohodnuté  inak,  riadia  sa  ňou  založené  právne  vzťahy
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi predpismi.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

3. Zmluva bola vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých darca obdrží jedno a obdarovaný tri
rovnopisy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej
forme a obsahu, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak toho, ju
vlastnoručne podpisujú.

        V Košiciach dňa 17. 09. 2018                                                     V Košiciach dňa  17. 09. 2018

                Darca                                                                                    Obdarovaný

..................................................                                                      ...................................................
       Ing. Peter Šeňo                                                                             Mgr. Eva Chovancová
      predseda RZ pri MŠ                                                                          riaditeľka MŠ      
      Palárikova 22, Košice                                                                     Palárikova 22, Košice   
                                                                 


