
D A R O V A C I A    Z  M  L U V A 

 

uzatvorená podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona č. 278/1993 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa § 

628 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

medzi  

Darcom: Rodičovská rada pri Spojenej škole v Nižnej 

v zastúpení: Zuzana Žuffová 

Predseda 

so sídlom: Hattalova 471, 027 43 Nižná 

  

ďalej v texte len „Darca“ 

a 

Obdarovaným: Žilinský samosprávny kraj 

v zastúpení: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 

so sídlom: Komenského 48, 011 09  Žilina 

IČO: 37808427 

ďalej v texte len „Obdarovaný“ 

a 

Správcom : Spojená škola 

v zastúpení : Ing. Peter Smolár 

riaditeľ Spojenej školy 

so sídlom : Hattalova 471, 027 43  Nižná   

IČO : 17050448 

zriaďovateľ : Žilinský samosprávny kraj 

ďalej v texte len „Správca“ 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom darovacej zmluvy je hotovosť v sume 1 200,00€ ( jedentisícdvesto,00€). Účelom 

daru je kúpa lištového systému pre SUŠ. 

2. Darca touto zmluvou daruje predmet zmluvy do vlastníctva Obdarovaného, ktorý predmetný 

dar prijíma. 

3. Obdarovaný prehlasuje, že predmet zmluvy je určený výlučne pre Správcu, ktorý ako Správca 

bude tento dar využívať výlučne pri realizácii výchovno–vzdelávacieho procesu a v súvislosti 

s ním. 

4. Darca má právo domáhať sa vrátenia daru, v prípade, ak sa predmet daru nevyužíva na 

dohodnutý účel.  

II. 

Ostatné dojednania 

1. Obdarovaný a Správca prehlasujú, že boli oboznámení s technickým stavom predmetu zmluvy 

a s jeho hodnotou. 

2. Správca prehlasuje, že predmet zmluvy bude chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením 

a bude o ňom viesť riadnu účtovnú evidenciu. Od účinnosti tejto darovacej zmluvy Správca 

zodpovedá za škodu spôsobenú na predmete zmluvy Obdarovanému. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise obdrží 

Darca jedno vyhotovenia a Správca jedno vyhotovenie..  

4. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany si text darovacej zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že 

zmluvu nepodpísali v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

V Nižnej  

dňa 16.06.2022 

V Nižnej 

dňa 16.06.2022 

 

 

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

Darca 

 

 

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

Správca 

 


