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Darovacia zmluva
uzatvorená v zmysle§ 628 a nasl. Obč. zákonníka

medzi zmluvnými stranami

Darca: Občianske združenie Spoločnosť EDUKA
Názov a sídlo: Novomeského 5/24, 036 36 Martin

IČO: 37906500
v zastúpení: Ing. Lenka Huňorová, predsedníčka občianskeho združenia

(ďalej len „darca")

a 

Obdarovaný:
Názov a sídlo:

IČO:

Stredná priemyselná škola technická
Novomeského 5/24, 036 36 Martin

00161578

v zastúpení: Ing. Dagmar Najšlová, riaditeľka školy

(ďalej len „obdarovaný")

l. Predmetom darovania tejto zmluvy je poskytnutie majetku škole:

Komplet A PRO-Board 78 /projektor+ interaktívna tabuľa
a 
NB ACER Aspire Vero /Green PC/AV15-51-73Fl
Core i7-1195G7, 15.6" FHD
NX.AYCEC.002
MS Windows 11 Horne

lks v cene 1 320,00 € s DPH,

lks v cene 799,80 € s DPH.

2. Darca sa zaväzuje, že odovzdá majetok do vlastníctva obdarovaného a obdarovaný tieto veci
prijíma do svojho vlastníctva. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutý dar bude použitý
vo výchovno-vzdelávacom procese.

3. Darca prehlasuje, že darované veci nemajú závady, na ktoré by mal obdarovaného upozorniť.
4. Hodnota daru je 2 119,80 € (slovom: dvetisícjednostodevätnásť eur a osemdesiat eurocentov).

Uvedená cena je vrátane DPH.
S. Svojim podpisom obdarovaný potvrdzuje prevzatie daru.
6. Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany obdržia

po jednom vyhotovení.
7. Zmluva je povinne zverejňovaná podľa § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť

prvým dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej
republiky v elektronickej podobe a na webovom sídle obdarovaného.

V Martine, dňa: 28.06.2022

Občianske združenie
Spoločnosť f:DUKA 

Novomeského 5/24, Oli 36 Martin
IČO 37 900 500 
DIČ20217~
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Stredná priemyselná škola technická 
Novomeského 5/24, g35 36 Martin

Ing. Lenka Huňorová
predsedníčka občianskeho združenia
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riaditeľka školy


