
DAROVACIA ZMLUVA 

 uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej 

len „zmluva“) 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Darca:  

Obchodné meno:  Shaeffler Kysuce, spol. s r. o.  

Sídlo:    Dr. G . Schaefflera 1,  024 01 Kysucké Nové Mesto 

IČO:   36386553 

DIČ/IČ pre DPH:  SK2020133137 

v zastúpení:   Ing. Patka Jaroslav/konateľ a Ing. Šplhák Miloš /konateľ , 

   Ing. Milan Jurky, PhD./ riaditeľ závodu Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 

Registrovaný: Zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 60190/L (ďalej 

len „darca“) 

 

Obdarovaný:  

Škola:    Stredná odborná škola technická  

so sídlom:  Okružná 693, 022 01 Čadca 

zastúpená:   Ing. František Kajánek, riaditeľ SOŠt Čadca 

IČO:    00891452   

DIČ/IČ DPH:  2020551742 

banka:   Štátna pokladnica  

číslo účtu:  7000484035/8180  

zriaďovacia listina: 3073/2009/OŠ-030 zo dňa 14.7.2009 (ďalej len „obdarovaný“, darca 

a obdarovaný spolu aj „zmluvné strany“) 

 

 

 

I. 

Darca na základe tejto zmluvy prenecháva obdarovanému hnuteľnú vec: vyradený kancelársky 

nábytok. 

 

Zostatková hodnota daru je: 257,55 €. 

 

Darca obdarovanému odovzdá dar na základe odovzdávajúceho protokolu najneskôr do 14 dní od 

podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

 

II. 

Obdarovaný použije dar výlučne pre potreby a činnosť Obdarovaného. 

 

Darca Obdarovaného oboznámil s technickým stavom daru, obdarovaného upozornil na primerané 

opotrebovanie daru, ktorý bol Darcom používaný a vyradený. 

 

Darca vyhlasuje, že dar nemá žiadne vady o ktorých by Darca ku dňu darovania vedel. 

 

III. 

Dohoda je platná a účinná okamihom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

Dohoda sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží darca, jedno 

vyhotovenie obdarovaný. 



 

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 

dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek 

omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Kysuckom Novom Meste,                                               V Kysuckom Novom Meste,  

dňa .................... 2017                                                          dňa 19.04.2017 

 

 

Darca:        Obdarovaný: 

 

 

 

 

 

___________________________    _______________________________ 

za organizáciu (pečiatka, podpis)                   za Stredná odborná škola technická  

Patka Jaroslav Ing.,  v.r., konateľ      Ing. František Kajánek, v.r., riaditeľ 

  

    

                                      

 

 

 

 

____________________________       

za organizáciu  (pečiatka, podpis)                   

Šplhák Miloš Ing., v.r., konateľ       

 

 

 

 

 

 

____________________________       

za organizáciu  (pečiatka, podpis)                   

Ing. Milan Jurky, PhD, v.r.,   

riaditeľ závodu Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 


