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DAROVACIA ZMLUVA 
DZ2012-015 

 
uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka 

 
Darca: 
 

SOVA - Občianske združenie na podporu nadaných detí pri ŠpMNDaG 
Teplická 7 
831 02 Bratislava 
IČO: 42263832 
Zastúpené – predseda OZ Ing. Jaroslav Hruškovič 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 2926881437/1100 

 
a 

 
Obdarovaný: 
 

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Teplická 7 
831 02 Bratislava 
IČO: 31787088 
Zastúpené - riaditeľka  . 

 
 
 

I. 
Predmet a účel darovania 

 
1. Darca daruje na základe tejto zmluvy obdarovanému tovar a služby v celkovej hodnote 261,-€ 

(slovom dvestošesťdesiatjeden EUR). 
 
2. Darca daruje tovar Obdarovanému, ktorý je povinný použiť ho výlučne na prevádzkové potreby 

školy. Rozsah dodávky tovaru je špecifikovaný v prílohe tejto zmluvy, ktorá obsahuje kópiu dokladu 
nadobudnutia tovaru. 

 
3. Obdarovaný svojím podpisom potvrdzuje, že od Darcu tovar špecifikovaný v prílohe tejto zmluvy 

prijal bez nedostatkov. 
 
4. Obdarovaný prehlasuje, že dar prijíma. 
 
 
 

II. 
Povinnosti obdarovaného 

 
1. Obdarovaný je povinný využiť dar na účel, ktorý bol určený v čl. I., ods. 2 tejto zmluvy, inak sa 

obdarovanie stáva neúčinným a Obdarovaný je povinný vrátiť poskytnutý tovar darcovi do 30 dni 
odo dňa tohto zistenia. 

 
2. Obdarovaný aj Darca svorne prehlasujú, že podpísaním tejto darovacej zmluvy je preukázané 

predmetné použitie tovaru na účel stanovený v článku I tejto zmluvy. 
 
3. Účelom poskytnutia daru je výlučne účel špecifikovaný v článku I. tejto zmluvy. Poskytnutie daru nie 

je spojené so vznikom žiadnych ďalších práv alebo povinností zmluvných strán. 
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III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ak táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
 
2. Táto zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach, z ktorých Obdarovaný dostane 1 vyhotovenie 

a Darca 1 vyhotovenie. 
 
3. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len písomným dodatkom, a to so súhlasom oboch zmluvných 

strán. 
 
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 19.2.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................................. .............................................................. 
 
Darca: Obdarovaný:  
SOVA – Občianske združenie na podporu Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
nadaných detí pri ŠpMNDaG . 
Ing. Jaroslav Hruškovič 




