
 

Darovacia  zmluva  
 

v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení  

uzatvorená medzi týmito stranami: 

 

 

Darca:   Občianske  združenie Priatelia Šrobárky            
v zastúpení RNDr. Dagmar Klímová  

so sídlom: Šrobárova 1, Košice  

IČO:   319 56 165 

   Bankové spojenie: 0409989002/5600 

Zapísaný v registri určených právnických osôb 

a 

  

Obdarovaný:  Gymnázium  

v zastúpení: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová – riaditeľka školy  

so sídlom   Šrobárova 1, Košice  

IČO:  001 60 989  

DIČ: 2020762370  

Bankové spojenie: 7000190547/8180  

Zriadená Zriaďovacou listinou KSK 

 

 

čl. I 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je poskytnutie nepeňažných darov: 

- Učebná pomôcka Wimshurstova indukčná elektrina 1 kus v hodnote 201,55€ (dvestojeden 

eur a päťdesiatpäť centov), 

- BenQ DLP projektor 2 kusy v celkovej hodnote 799,00€ (sedemstodeväťdesiatdeväť eur), 

- Epson EH-TW610 tlačiareň 1 kus v hodnote 499,00€ (štyristodeväťdesiatdeväť eur), 

- Wondershare – Filmora X (súčasť softvéru na tvorbu videa) v hodnote 39,97€ (tridsaťdeväť 

eur a deväťdesiatsedem centov), 

- Didaktická pomôcka Časová os umenia moderny 1 kus v hodnote 161,00€ 

(jednostošesťdesiatjeden eur), 

- Spojovacia plachta 200x300x40cm 1 kus v hodnote 273,84€ (dvestosedemdesiattri eur 

a osemdesiatštyri centov). 

Hodnota položky Flex D študentská stolička 20 kusov sa mení zo sumy 1622€ 

(tisícšesťstodvadsaťdva eur) na sumu 1944€ (tisícdeväťstoštyridsaťštyri eur). Uvedené 

zahrnuté v Darovacej zmluve zo dňa 14.12.2021. 

 

čl. II 

Účel zmluvy 
 

- Dar učebná pomôcka Wimshurstova indukčná elektrina sa bude využívať ako učebná 

pomôcka na hodinách fyziky pri výuke elektrického poľa. 
- Dar Projektory BenQ DLP TW535 sa budú využívať ako učebná pomôcka na premietanie 

obrazovej informácie z PC alebo notebooku. 

- Dar Epson EH-TW610 tlačiareň sa bude využívať ako učebná pomôcka pre žiakov na tlač 

učebných materiálov, pracovných listov a pod. 



 

- Dar Wondershare – Filmora X sa bude používať ako súčasť softvéru na tvorbu videa pri 

príprave propagačných videí na DOD a pod. 

- Dar didaktická pomôcka Časová os umenia moderny budú študenti využívať pri orientácii 

v dejinách súčasného umenia. 

- Dar spojovacia plachta 200x300x40cm budú žiaci využívať na hodinách telesnej výchovy 

pri plnení učebných osnov z atletiky. 

 

 

čl. III 

Spôsob odovzdania 

 

Darca dar odovzdá obdarovanému do 5 dní po podpísaní zmluvy. 

 

 

čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

1) Obdarovaný môže použiť dar len na účel, na ktorý bol tento určený. 

 

2) Obdarovaný sa zaväzuje hodnoverne darcovi preukázať spôsob použitia daru a použitia 

prostriedkov.  

 

3) Nedodržanie účelu použitia daru obdarovaným alebo nepredloženie dokladov preukazujúcich 

spôsob použitia daru obdarovaným je považované za správanie, ktorým obdarovaný hrubo 

porušuje dobré mravy. Takéto porušenie dobrých mravov zakladá povinnosť obdarovaného 

vrátiť dar späť. 

 

čl. V 

Záverečné ustanovenia  

 

1) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

 

2) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. 

 

3) Táto zmluva má 2 vyhotovenia, z ktorých každé má povahu originálu. Každá zmluvná strana 

obdrží jednu z nich. 

   

 

V Košiciach, dňa 28.12.2022 

 

 

 

 

 

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

        darca           obdarovaný 


