
DAROVACIA ZMLUVA č.  1/2019- DAR
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

v znení neskorších predpisov 
_________________________________________________________________________________

Čl. I.
Zmluvné strany

Názov: Technická univerzita v Košiciach
Sídlo: Letná č. 9, 042 00 Košice
IČO: 00 397 610
Zastúpená: Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor univerzity

(ďalej len ako „darca“)

a

Názov: Základná škola
Sídlo: Fábryho 44, 040 22 Košice
IČO: 35546859
Zastúpená: PaedDr. Eva Brnová, riaditeľka školy

(ďalej len ako „obdarovaný“)

Čl. II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto darovacej zmluvy je zo strany darcu poskytnutie daru – výpočtovej techniky -
ktorého  špecifikácia  je  uvedená  v Prílohe  č.  1  (ďalej  len  „predmet  zmluvy“),  v prospech
obdarovaného, ktorý nie je podnikateľom.

2. Obstarávacia cena predmetu daru je vo výške 1 822,30 € (Slovom Jedentisícosemstodvadsaťdva
eur a tridsať centov).

3. Predmet  zmluvy  špecifikovaný  v Prílohe  č.  1  tejto  zmluvy  je  zastaralý,  dlhodobo  prebytočný
a neupotrebiteľný,  t.j.  nepotrebný  a  neslúži   a v budúcnosti  ani  nebude  slúžiť  pri  plnení  úloh
predávajúceho na základe rozhodnutia rektora zo dňa 02.09.2019.

4. Majetok,  ktorý  je predmetom tejto darovacej zmluvy je vedený v evidencii  organizačnej  zložky
predávajúceho  –  Fakulta  baníctva,  ekológie,  riadenia  a  geotechnológií  -   a jeho  predaj  bol
schválený  v Akademickom  senáte  Fakulty  baníctva,  ekológie,  riadenia  a  geotechnológií  dňa
28.08.2019 číslo uznesenia 23/2019.

Čl. III.
Účel daru

Darca daruje obdarovanému dar uvedený v článku II. tejto zmluvy pre potreby Základnej školy
Fábryho 44 v Košiciach, ktorá nie je podnikateľom,  za účelom  zabezpečenie plnenia jej úloh. 

Čl. IV.
Cena daru

Zmluvné strany sa dohodli, že hodnota daru je vo výške 10% z obstarávacej ceny predmetu
daru, t.j.  182,23 €  (Slovom Jednostoosemdesiatdva eur a dvadsaťtri centov). 

Čl. V.
Iné dojednania

1. Obdarovaný, ktorý nie je podnikateľom,  sa zaväzuje, že predmet daru bude využívať na plnenie
svojej  hlavnej  činnosti,  t.j.  výučby  a vzdelávania,  záujmovej  činnosti  žiakov  školy  a   nebude
predmet daru využívať pre podnikateľské účely. 

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma a využije ho na účel, pre ktorý bol darovaný.
3. Obdarovanému  je  stav  predmetu  daru  známy,  bol  oboznámený  s jeho  fyzickým  stavom

a fyzickým, ako aj morálnym opotrebením.
4. Darca sa zaväzuje odovzdať dar vymedzený v čl. II. tejto zmluvy a jej Prílohy č. 1 do 10 dní odo

dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dar bude odovzdaný darcom obdarovanému na základe
odovzdávajúceho  a  preberacieho  protokolu,  ktorý  podpíšu  poverení  zástupcovia  obidvoch
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zmluvných  strán.  Deň  odovzdania/prevzatia  daru  je  dňom  vyradenia/zaradenia  majetku  z/do
evidencie u zmluvných strán.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je
ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že
si  obsah  zmluvy  dôkladne  prečítali  a že  tento  im  je  jasný, zrozumiteľný  a vyjadrujúci  ich
slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť originálu a z ktorých
po ich podpise dve vyhotovenia obdrží darca a dve obdarovaný.

3. Táto zmluva slúži u darcu ako doklad na vyradenie z evidencie majetku v zmysle čl. V. bod 4. tejto
zmluvy.

4. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  zmluvnými  stranami  a účinnosť  dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe  k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov (zákon  o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.

Košice 04.09.2019

 Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.                      PaedDr. Eva Brnová
rektor                                                                     riaditeľka

           za darcu                                       za obdarovaného
                                                                                   

Košice  04.09.2019        Košice 04.09.2019
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Zoznam hnuteľného majetku

Príloha č. 1 k Darovacej zmluve č.  1 /2019-DAR

Por.č. Číslo IM Označenie majetku Množstvo

1. 90258156 P32/101001/09 Zákl.jednotka PC P4 3200MHz+XP prof+klávesnica+myš 1 185.05

2. 90258159 P35/101001/09 Zákl.jednotka PC P4 3200MHz+XP prof+klávesnica+myš 1 185.05

3. 90258160 P39/101001/09 Zákl.jednotka PC P4 3200MHz+XP prof+klávesnica+myš 1 185.05

4. 90258163 P40/101001/09 Zákl.jednotka PC P4 3200MHz+XP prof+klávesnica+myš 1 185.05

5. 90258166 P42/101001/09 Zákl.jednotka PC P4 3200MHz+XP prof+klávesnica+myš 1 185.05

6. 90258169 P45/101001/09 Zákl.jednotka PC P4 3200MHz+XP prof+klávesnica+myš 1 185.05

7. 90268215 P19/101001/10 PC4 3000MHz + MS WindowsXP 1 178.00

8. 90268217 P21/101001/10 PC4 3000MHz + MS WindowsXP 1 178.00

9. 90268218 P22/101001/10 PC4 3000MHz + MS WindowsXP 1 178.00

10. 90268219 P23/101001/10 PC4 3000MHz + MS WindowsXP 1 178.00

Obstarávacia cena (OC) spolu: 1,822.300

Hodnota daru spolu (10% z OC): 182.230

Pôvodné (staré)
číslo IM

Obstarávacia
 cena
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