
DAROVACIA ZMLUVA 1/2015 
uzatvorená podľa §628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

          Darca:    Marcel Fogaraš 

                          Varšavská 6 

                          Košice   040 13 

 

                        ďalej len „darca“ 

 

         Obdarovaný: Základná škola Belehradská 21, Košice 040 13 

                                 Štatutárny orgán: Mgr.Eva Kašková – riaditeľka školy 

                                 IČO: 35540559 

                                 DIČ: 2021606499 

                                 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

                                 Číslo účtu: 0504405001/5600 

                                 IBAN: SK45 5600 0000 0005 0440 5001 

 

                        ďalej len „obdarovaný“ 

       

II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom darovacej zmluvy je pojazdná kosačka Husqvarna CTH163T v hodnote 500 EUR slovom 

päťsto eur, ktorá je špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

2. Dar bude umiestnený v Základnej škole Belehradská 21, Košice, ktorá sa stane jeho jediným 

užívateľom o čom sa vyhotoví písomný protokol / príloha č.2 zmluvy /.. 

3. Darca touto zmluvou daruje predmet zmluvy do vlastníctva Obdarovaného, ktorý predmet daru prijíma. 

4. 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. 

 

III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. 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. 

2. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú svojim 

podpisom. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali vážne a slobodne a ich zmluvná voľnosť 

nebola obmedzená. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých darca obdrží jedno a obdarovaný tri 

rovnopisy. 

 

 

V Košiciach    11.06.2015 

 

 

 

.....................................................                                              ................................................. 

                       Darca                                                                                  Obdarovaný        

  



Príloha č.1 k Darovacej zmluve 1/2015: 

 

Špecifikácia predmetu Darovacej zmluvy: 

 

Názov:  pojazdná kosačka Husqvarna CTH163T 

Výrobné  č.:  karoséria – 0114111D001290 

                       motor – c13*97/68SN4G2*2006/105*0629*02 

Farba:    červená 

Výrobca motora:      Kawasaki 

Typ motora:           FS Series V-Twin 

Typ benzínu:            benzín 

Objem palivovej nádrže:              13,3 l 

Šírka záberu:                       97 cm 

Výška kosby:                    26 – 102 mm 

 

V Košiciach, 11.6.2015 

 

 

 

........................................                                                                                      ....................................... 

              obdarovaný                                                                                                                darca 



Príloha č.2 

Preberací protokol 

 

Darca:     Marcel Fogaraš 

                 Varšavská 6 

                 Košice    

                 040 13 

 

ďalej len „darca“ 

 

 

Obdarovaný: Základná škola Belehradská 21, Košice 040 13 

                       Štatutárny orgán: Mgr.Eva Kašková – riaditeľka školy 

                       IČO: 35540559 

                       DIČ: 2021606499 

                       Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

                       Číslo účtu: 0504405001/5600 

                       IBAN: SK45 5600 0000 0005 0440 5001 

 

  ďalej len „obdarovaný“ 

 

 

I. 

Miesto odovzdania 

 

Miestom odovzdania je sídlo obdarovaného:  Základná škola Belehradská 21, Košice 

 

 

II. 

Technický stav 

 

           Názov výrobku                         Model                   Výrobné číslo             Technický stav 

 

Pojazdná kosačka Husqvarna            CTH163T         karoséria – 0114111D001290             bez  závad 

                                                                               motor – c13*97/68SN4G2*2006/105*0629*02 

 

 

 

 

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že vyššie uvedený dar darca odovzdáva a obdarovaný prijíma 

v stave, ktorý je popísaný vyššie a zároveň zmluvné strany vyhlasujú, že tento stav berú na vedomie, 

čo aj potvrdzujú podpismi. 

 

 

V Košiciach dňa, 11.06.2015                                                    V Košiciach dňa, 11.06.2015 

 

Darca:                                                                                        Obdarovaný: 

 

.........................................                                                          ................................................ 

      Marcel Fogaraš                                                                             Mgr.Eva Kašková 


	Darovacia zmluva - Fogaraš.pdf
	Príloha č1 k Darovacej zmluve
	Príloha č. 2 Darovacia znluva

