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Darovacia zmluva
lzatvorená podla § 1 1 ods. 7 písm. a) zák. ó.27811993 Z. z, o správe majetku §tátu v zneni
neskor§ích predpisov a § 628 zák. ó. 40l1964 Zb. Obóiansky zákonník v zneni neskor§ích predpisov

0841

Zmluvné strany

Darca: Slovenská republika - Centrum vedecko-techniclrf,ch informácií
Slovenskej republiky

Sídlo: Lamaöská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Zastűpeny: prof. RNDr. Ján Turfia, CSc., generálny riaditel'

IÖo: 00151882
IÖ opH: SK2020798395
DIÖ: 2020798395
Bankové spojenie : §tátna pokladnica

Öíslo úöt,r, 7000064743/8180
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743
(d alej aj ako ,,darca")

a

Obdarovanj,: Základná §kola Gyulu Szabóa s vyuöovacím jarykom mad'arskfm
Sídlo: §t olská u1.936ll,929 }lDunajská Streda
7,3stúpen;í: Mgr. Arpád Nugy, riaditel'Z§
ICO: 36081019
rozpoötová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Mestom Dunajská Streda

podl'a Zriaüovacej listiny zo día12.05.2009,

(dalej aj ako ,,obdarovan}")

uzafr ár ajű túto darovaciu znluvu (d alej len,,zmluva") :

öt.I
Predmet zmluvy

l, Darca je správcom hnutelhého majetku §tátu podl'a Prílohy é.1

2. Predmetom zmluvy je darovanie hnutelhého majetku §tátu podl'a Prílohy ö.1 (d'alej aj ako

,,dar'o)

3, Hnutel'n_í majetok §tátu, ktoqf je predmetom tejto zmluvy správcovi neslúZi aani
v budúcnosti mu nebude slúZit' na plnenie úloh v rámci predmetu jeho öinnosti alebo

v súvislosti s ním a rozhodnutím generálneho riaditela darcu ö. 255212015 zo día02.09.2015
bol vsúlade s § 3 ods. 3 zák. é.27811993 Z. z. o správe majetku §tátu vznení neskor§ích

predpisov vyhlásen! za prebytoön!.

Guab



4,

5.

Darca prenecháva obdarovanému dar bezodplatne a obdarovanli tento dar prijíma, a bude ho

vyuLivat na úöely, ktoré sú v súlade s § 11 ods. 7 písm, a) zák. ó.27811993 Z, z, o správe

majetku §tátu v znení neskor§ích predpisov.

Hnutelh;i majetok, ktoqf je predmetom tejto zmluvy je veden} v úótovníctve darcu v celkovej

obstarávacej cene9727,88 €, slovom deváttisícsedemstodvadsatJeden eur, 88 centov s DPH.

Zostatková hodnota daruje 0 €.

C|.2
úöel darovania

i. Obdarovanli sa zavázqe vyuLivat dar na úöely podl'a § 1 1 ods. 7 písm. a) zák. ó. 27811993 Z.

z. o správe majetku §tátu v znení neskor§ích predpisov t. j. na úöel qichovy avzdelávania

v rámci predmetu svojej öinnosti v súlade so zriad'ovacou listinou.

2. V prípade poru§enia povinnosti podta bodu 1 tohto ölánku je darca oprávneny odstúpit' od

zmluvy. Odstúpenie je úöinné doruöením písomného vyhotovenia druhej zmluvnej strane,

dmto díom sa zmluva zru§uje.

cI.3
Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Hnutefuf majetku §tátu, kto{í je predmetom daru podl'a tejto zmluvy sa v öase podpísania

zmluvy ako aj jej úöinnosti nachádza u obdarovaného, zuvedeného dövodu nie je potrebné

jeho §zické prevzatie.

2. Obdarovan;i nadobudne dar do vlastníctva díom úöinnosti tejto zmluvy.

öt. +

Práva a povinnosti zmluvnfch strán

1. Darca sazavázlje poskytnút' súöinnosf potrebnú na plnenie tejto zmluvy.

Obdarovany sa zaváztlje poskytnút' súöinnost' potrebnú na plnenie tejto zmluvy.

Obdarovan;f sa zavázuje vrátit'predmet daru v lehote do 14 dní odo dfia odstúpenia od zmluvy

darcom (öl. 2 bod 2 tejto zmluvy).

2.

3.



CI.5
závereéné ustanovenia

1. Zmllva nadobúda platnost' df,om jej podpísania zmluvn;fmi stranami aúöinnost' df,om

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zml:úv.

2, Ministerswo §kolstva, vedy, vyskumu a §portu Slovenskej republiky udelilo súhlas na

darovanie hnutefného majetku §tátu vzmysle § ll ods. 7 zák. ó.27811993 Z, z, o správe

majetku §tátu v znení neskor§ích predpisov listom ó. 2015-23008158244:2-59AA zo dáa

11.11.2015.

3. V súlade s § 47a zákonaé.4011964 Zb. Oböianskeho zákonníka v znení neskor§ích predpisov

azák. ó.21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorjch

zákonov (zíkon o slobode informácií) v zneni neskor§ích predpisov sa táto zmluva

zverejfiuje v Centrálnom registri zmlűv.

4. V prípade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym, ostatné

ustanovenia zmluvy nie sú touto neplatnost'ou dotknuté a ostávajú v platnosti. Namiesto

neplatného ustanovenia sa vztahy zmluvnych strán upravené touto zmluvou budú spravovat'

príslu§n;fmi platnlmi právnymi predpismi.

5. Túto zmluvu moZno menit' iba formou písomnlfch dodatkov. Dodatky sú neoddelitelhou

súóast'ou zmluvy.

Na právne vztahy touto zmluvou neupravené sa váahujú príslu§né ustanovenie zák. é.

27811993 Z. z. o správe majetku §tátu vznení neskor§ích predpisov, zák, é,4011964 Zb.

Oböiansky zákonník v znení neskor§ích predpisov a súvisiace v§eobecne závázné právne

predpisy Slovenskej republiky.

Táto zmluva je lyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktoqfch darca obdrZí po jej podpísaní dve

vyhotovenia a obdarovan} dve vyhotovenia..

Zmluvné strany vyhlasujú, Ze si zmluvu pred jej podpísaním preöítali, jej obsahu porozumeli

anaznak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

2 fi -fii,- 2CI16

Bratislave,.. V Dunajskej Strede 15.04,2016

'! rti.1

6.

7.

8.

prof. RNDr. Ján Turöa, CSc
generálny riaditer



lnventámy úsek:
Budova: B41

320 lnfovek - RlR§
Základná §kola s VJM UlP

084,100B PC HP Compaq dc7900 Business PC SFF
0841009 PC HP Compaq dc7900 Business PC SFF
08410'l0 PC HP Compaq dc7900 Business PC SFF
084101 1 Monitor LCD 17? HP LE1711
0841012 Monitor LCD 17? HP LE1711
08410,13 Monitor LCD 17? HP LE1711
0841014 Monitor LCD 17? HP LE1711
84101 Tablet PC HP Compaq tc4400
84102 Projektor EPSON EMP 1715

84103 Poöítaöová tabul'a eBeam Complete BT
84104 WiFi Router Canyon CN-WF514+AV200 PL Eth
Za budo;vu 841 Základnáékola sVJM

t 
IDáiümi

06,04,1 0
06.04. í 0
06.04. 10
06.04.1 0
06.04.,1 0
06.04. 10
06,04.1 0
06.04.1 0
22.08.08
22.08.0B
22,08,08
22.0B.08

UlP

l§$ru\]m
1.000 l§

'ffi,
787,78
787.78
787.78
787.7B
153.51
153.51
153.5,1

153,5í
2 330.55
1 883.79
1 413.73

32B.65
9.,721.88

787.78
787.78
787.78
787.78
153.51
,153.51

,l53.51

153.51
2 330.55
,1 883.79
1 413.73

328.65

1,000 l§
1.000 ks

1.000 ks

1.000 ks

1.000 ks

1.000 ks
,l .000 ks

1.000 b
1.000 b
1.000 ks

1.000 ks

Celkom
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