Z M L U V A O DAROVANÍ č. 354/S/2019
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení (ďalej len „Zmluva") medzi zmluvnými stranami:

Darca:
sídlo:
IČO:
Zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:
(dalej len „Darca")

Slovenský šachový zväz
Bernolákovo námestie 811/ 25, 940 02 Nové Zámky
17310571
Ing. Zdenék Gregor
FIO banka
SK54 8330 0000 0026 0093 2871

a
Obdarovaný:
ZŠ s MŠ Chlebnice
sídlo:
Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou
Zastúpená:
M g r . Mária Kantárová
(dalej len „Obdarovaný")

Predmet zmluvy
Predmetom tejto Z m l u v y je darovanie vecí - šachového materiálu - pre projekt Šach na
školách. Do projektu sa môžu zapojiť základné školy, stredné školy, materské školy,
centrá voľného času a ďalšie inštitúcie zaoberajúce sa prácou so školopovinnými deťmi.
Zoznam darovaných vecí je uvedený v Preberacom protokole, ktorý tvorí prílohu tejto
Zmluvy. Základné princípy, ciele a fungovanie projektu Šach na školách sú uvedené na
www.chess.sk/index.php?str=sach na školách.

Článok I I
Práva a povinnosti zmluvných strán
Podpisom tejto Z m l u v y vzniká obdarovanému právo bezplatne užívať počas
neobmedzenej doby veci uvedené v Preberacom protokole, a to výhradne na účely
projektu Šach na školách, do ktorého sa Obdarovaný formou písomnej prihlášky
zapojil.
Najmä má právo:
- poskytnúť žiakom šachové súpravy počas šachového krúžku.
Počet poskytnutých šachových súprav závisí od počtu žiakov, ktorí navštevujú šachový
krúžok a sú prihlásení do projektu Šach na školách ako jeho základní členovia. Na
každých dvoch žiakov - základných členov projektu Šach na školách - bude darovaná
jedna šachová súprava, štandardne však 12 ks.
Darca je povinný odovzdať obdarovanému veci v stave spôsobilom na riadne užívanie.
Obdarovaný je oprávnený užívať veci riadne a v súlade s účelom, ktorý sa v Zmluve
dohodol; je povinný chrániť veci pred poškodením, stratou alebo zničením.

Obdarovaný nesmie prenechať veci na užívanie inému (inej škole alebo akémukoľvek
inému subjektu).

Článok I I I
Doba užívania
Darované veci môže Obdarovaný užívať odo dňa podpisu tejto Z m l u v y a Preberacieho
protokolu obidvoma zmluvnými stranami na dobu neurčitú.

Článok I V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich právny vzťah podľa tejto Z m l u v y sa spravuje
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane
Obdarovaný a jeden rovnopis dostane Darca.
3. Prílohou tejto Z m l u v y je Preberací protokol.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej a slobodnej
vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných
podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť uzatvoriť túto Z m l u v u nie je
žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili
s obsahom tejto Z m l u v y a na znak súhlasu j u podpisujú.
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