
Darovacia zmluva B-2011/0794-036126721 

uzatvorená podľa § ! 1 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 

Darcom: 
v zastúpení: 

Adresa: 
IČO: 

Bankové spojenie: 
Č.účtu: 

ďalej v texte len Darca 

Obdarovaným: 
v zastúpení: 

so sídlom: 
IČO: 

ďalej v texte len Obdarovaný 

medzi 

Ústav informácií a prognóz školstva, 
PaedDr. Roman Baranovič, generálny r iaditeľ, š ta tu tárny zástupca 
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 
039691 
Štátna pokladnica 
7000073244/8180 

Obec Kamenec pod Vtáčnikom 
Ing. Dušan ĎURIŠ 
Dolnokamenčianska 1/57, 972 4 
00318167 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Školská 192/8 
972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 

Dátum: Rsgistratúrnaznaíka; 

Podacie í íslo: Číslo spisu: 

Prílohy: Vybavuje: . 

Správcom : Základná škola 
v zastúpení: Mgr . Helena Nechalová 

riaditeľ, štatutárny zástupca 
so sídlom : Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom, 97244 

IČO : 36126721 
zriaďovateľ : Obec Kamenec pod Vtáčnikom 

ďalej v texte len Správca 

1. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom darovacej zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu - výpočtová 
technika, softvérové vybavenie a odborná literatúra uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá 
tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

2. Predmetná výpočtová technika, softvérové vybavenie a odborná literatúra bola doposiaľ 
zapožičaná Správcovi. 

3. Darca na základe tejto zmluvy, daruje hnuteľné veci vo svojej správe - výpočtovú techniku, 
softvérové vybavenie a odbornú literatúru v rozsahu uvedenom v prílohe tejto zmluvy 
spôsobom, že predmet zmluvy nadobúda do vlastníctva Obdarovaný a v rámci jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti do správy Správca za účelom plnenia úloh preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku školstva. 

4. Darca touto zmluvou daruje predmet zmluvy do vlastníctva obdarovaného, ktorý predmetný 
dar prijíma. 

5. 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. 

6. Darca má právo domáhať sa vrátenia daru, v prípade, ak sa predmet daru nevyužíva na 
dohodnutý účel. 
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