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DAROVACIA ZMLUVA
č. 0196/2011
uzatvorená podľa § 18i zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa
§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi:

Názov:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
ďalej len „darca"

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, 830 00 Bratislava
Ing. Katarína Kalašová, riaditeľka
30807506
Štátna pokladnica Slovenskej republiky
7000064110/8180

Názov:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
ďalej len „obdarovaný"

Obec Chlebnice - Základná škola s materskou školou
Chlebnice 134, Chlebnice
Mgr. Monika Sojčáková
037808770

1.

Článok I
Predmet zmluvy
Darca je správcom hnuteľného majetku štátu nadobudnutého v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie
učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika spolufinancovaného z prostriedkov
Európskej únie. Kód ITMS projektu 26120130001.
Názov a model

1.

notebook Lenovo ThinkPad
SL500c

2.

Dataprojektor Benq MP624 DLP

3.

Kingston DataTraveler 4GB

Výrobné číslo

Inventárne číslo

MLHGVK8

ŠPÚ-DDHM-50010819

PD99902261SU0

ŠPÚ-DDHM-50020819

-

Obstarávacia cena

987,70 €
963,25 €
8,98 €

2. Darca touto zmluvou bezplatne prenecháva obdarovanému hnuteľný majetok štátu špecifikovaný v odseku 1
(ďalej len „majetok") a obdarovaný tento majetok prijíma.
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Článok II
Nadobudnutie majetku štátu
Darca prevádza a obdarovaný týmto súhlasí s nadobudnutím vlastníckeho práva k majetku v stave, v akom
sa nachádza.
Obdarovaný prehlasuje, že mu je stav prevádzaného majetku známy a v tomto stave k nemu na základe tejto
zmluvy nadobúda vlastnícke právo.
Darca prehlasuje, že prevádzaný majetok nie je zaťažený žiadnymi ťarchami alebo právami tretích osôb,
vrátane nájomných práv, a teda neexistuje žiadna prekážka na prevod vlastníctva majetku podľa tejto zmluvy.
Vlastnícke právo k majetku nadobúda obdarovaný dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Nadobudnutím vlastníckeho práva k majetku obdarovaným vstupuje obdarovaný do všetkých práv
a povinností darcu viažucich sa k tomuto majetku.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo súhlas s touto zmluvou listom č.
2011-11722/31227:6-15 zo dňa 30.augusta 2011.
Článok III
Využívanie majetku štátu
Obdarovaný berie na vedomie, že prevodom nadobudnutý majetok môže, v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, využívať len na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti
školy uvedenej v záhlaví zmluvy.
Obdarovaný sa zaväzuje nevyradiť touto zmluvou prevedený majetok z účtovnej evidencie skôr ako k 30. 09.
2016.
Obdarovaný sa zaväzuje, že nadobudnutý majetok bude využívaný prednostne pri výučbe predmetov
informatická výchova a informatika.
Obdarovaný sa zaväzuje nahlasovať jedenkrát ročne, na základe pokynov darcu, stav a využívanie
prevedeného majetku ako podklad pre následné monitorovanie projektu.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
..._.
... .
Táto zmluva je uzatvorená na základe slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktoré si ju pozorne
preštudovali, jej obsahu porozumeli a jej obsah je pre nich dostatočne určitý a jasný.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č.
278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane obdarovaný a jeden darca.
Súčasťou zmluvy je Potvrdenie o fyzickom prevzatí majetku, ktoré je obdarovaný povinný vydať darcovi.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § 5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 12.9.2011
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

Darca:

V

....(Í^Ab.^.^/^.....

dňa

MJLffi.

Obdarovaný:

udná škola
kou školou
iH • bnice 134
podpis osoby konajúcej
v mene darcu a pečiatka

podpis osoby konajúcej
v mene obdarovaného a pečiatka
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POTVRDENIE
O FYZICKOM PREVZATÍ HNUTEĽNÉHO MAJETKU
Darca:
Názov:
Projekt č. a názov

Štátny pedagogický ústav
26120130001
Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
v predmete Informatika
30 807 506
2020 884 217
Pluhová 8, P.O.BOX 26, 830 00 Bratislava

ICO:
DIČ:
Sídlo:
Obdarovaný:
Názov:
IČO:
Sídlo:
V mene ktorého koná:

Obec Chlebnice - Základná škola s materskou školou
037808770
Chlebnice 134, Chlebnice
Mgr. Monika Sojčáková

Nadobudnutý majetok:
Názov a model:

notebook Lenovo ThinkPad SL500c

Sériové číslo tovaru:

MLHGVK8

Inventárne číslo tovaru:

ŠPÚ-DDHM-50010819

Záruka výrobcu:

20.10.2012

Počet:

lks

Názov a model:

Dataprojektor Benq MP624 DLP

Sériové číslo tovaru:

PD99902261SU0

Inventárne číslo tovaru:

ŠPÚ-DDHM-50020819

Záruka výrobcu:

30.9.2012

Počet:

lks

Názov a model:

Kingston DataTraveler 4GB

Počet:

lks

Podpisom tohto protokolu obdarovaný potvrdzuje, že na základe darovacej zmluvy č.

0196/2011

fyzicky nadobudol vyššie špecifikovaný hnuteľný majetok a zaradil ho do vlastnej účtovnej evidencie.

Chlebnice dňa

0 9 -01- 2012

Podpis obdarovaného

