
Darovacia zmluva 

 
uzatvorená v súlade s § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

 

Darca :  SOU Vranovská 2003 Bratislava  

Forma :   občianske združenie 

So sídlom : Vranovská ul. 4, 851 01 Bratislava 

Zastúpené : Ing. Zdenek Rada, predseda združenia 

Združenie je registrované MV SR pod číslom : VVS/1-900/90-22025 

IBAN :  SK 19 0200 0000 0017 4812 8658 

IČO :   30852285 

DIČ :   2021729204 

 

(ďalej len darca) 

 

a 

 

Obdarovaný : Stredná odborná škola technická 

So sídlom : Vranovská 4, 851 02 Bratislava 

Zastúpená : Ing. Felix Dὄmény, riaditeľ školy 

IBAN :  SK 73 8180 0000 0070 0047 3926 

IČO :  17050332 

 

(ďalej len obdarovaný) 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je darovanie finančného obnosu 3 050,- €, (slovom 

tritisícpäťdesiat Eur), formou bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov 

z účtu darcu v prospech účtu obdarovaného. 

 

Darca prenecháva obdarovanému dar bezodplatne. Obdarovaný tento dar prijíma 

a bude ho využívať v súlade s ustanoveniami zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platnými Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja.   

 

 

II. Účel darovania 

 

1. Obdarovaný sa zaväzuje využívať dar v súlade s ustanoveniami zákona č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

a platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského 

samosprávneho kraja , na účely zabezpečovania výchovy a vzdelávania v rámci 

predmetu činnosti v súlade so zriaďovacou listinou obdarovaného v členení: 

450,- € na vrátenie záloh za učebnice žiakov, 

600,- € na podporu externého štúdia, 



2 000,- € na obstaranie nábytku pre školský internát. 

             

2. V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 1 tohto článku je darca oprávnený 

odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je účinné doručením písomného vyhotovenia 

druhej zmluvnej strane, týmto dňom sa zmluva zrušuje. 

 

III. Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

 

1. Obdarovaný nadobudne dar do vlastníctva pripísaním finančných prostriedkov 

v prospech účtu obdarovaného do dvoch pracovných dní po účinnosti tejto zmluvy. 

 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Darca sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť potrebnú na plnenie tejto zmluvy. 

 

2. Obdarovaný sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť potrebnú na plnenie tejto zmluvy. 

 

3. Obdarovaný sa zaväzuje vrátiť predmet daru v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia 

od zmluvy darcom (II. 2 bod 2 tejto zmluvy). 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranamia účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a 

Občianskeho zákonníka.  

 

2. Darca i obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej 

podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli,  bola uzavretá po vzájomnom 

prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, na 

znak čoho ju podpisujú. 

 

3. Túto zmluvu možno meniť iba formou písomných dodatkov. Dodatky sú 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

4. Darovacia zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých obidve 

zmluvné strany po jej podpísaní dostanú po 2 vyhotoveniach. 

 

 

 

V Bratislave dňa ........... 

 

 

 

 

Ing. Zdenek Rada       Ing. Felix Dὄmény 

predseda OZ        riaditeľ školy 


