
Darovacia zmluva B-201111462-017053846

uzatvorená podľa § II ods. 7 písm. b) zákona Č. 278/1993 Zb. v znení neskorších predpisov apodľa
§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka Č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi:

Darcom: Ústav informácií a prognóz školstva
v zastúpení: Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ

Adresa: Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
IČO: 039691

Bankové sp?jenie: Štátna pokladnica
C.účtu: 7000073244/8180

ďalej v texte len Darca
a

Obdarovaným: Žilinský samosprávny kraj
v zastúpení: Ing. Juraj Blanár

so sídlom: Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427

ďalej v texte len Obdarovaný
a

Správcom: Stredná odborná škola
v zastúpení: Ing. Erika Šušková

so sídlom: Hattalova 968/33, Námestovo, 02901
IČO: 17053846

zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
ďalej v texte len Správca

T.

Predmet zmluvy
1. Predmetom darovacej zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu - výpočtová

technika, softvérové vybavenie a odbomá 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 prij íma.

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
sním.

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

1. Obdarovaný a správca prehlasujú, že boli oboznámení s technickým stavom predmetu zmluvy
a s jeho zostatkovou hodnotou.

2.' Správca a darca prehlasujú, že platnosť predchádzajúcich Zmlúv o výpožičke predmetu
zmluvy uzavretých medzi darcom a správcom sa na základe obojstrannej dohody končí dňom
nadobudnutia účinnosti tejto darovacej zmluvy.

3. Správca prehlasuje, že predmet zmluvy bude chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením
a bude o ňom viesť riadnu účtovnú evidenciu. Od účinnosti tejto darovacej zmluvy správca
zodpovedá za škodu spôsobenú na predmete zmluvy obdarovanému.

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise zmluvy
všetkými zúčastnenými stranami obdrží darca jedno vyhotovenie, obdarovaný a správca po
jednom vyhotovení.

5. Zmluva je platná dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami.

6. Obe strany súhlasia so zverejnením znenia zmluvy, vrátane jej príloh a podpisov oprávnených
osôb na internete, v súlade s platnými predpismi.

7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.

8. Zmluvné strany si text darovacej zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že
zmluvu nepodpísali v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú. Osoby, ktoré túto zmluvu
podpisujú, vyhlasujú, že sú oprávnené konať za príslušnú zmluvnú stranu, v rozsahu
potrebnom na uzavretie tejto zmluvy.

V Bratislave 1 4. 06. 2a1~'

Staré grunty 5?--
842 44 B A &pí S (. A V fty

< ,rC Ec=::

9bdarovaný > 7

(p&idtka, podpis'
Správca

(pečiatka, podpis)
Darca

rpečiatka, podpis)
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Príloha Č. l k zmluve: B-2011/1462-017053846

iJ{ -, 1462

1\'1 Il'aj\'tku In' t Il/UI'lIe či~1L ,'!"llll'l' čísL '\;[/0\ Obstal"á, ada l:cm Zostatko\á ecna

IDDllv! 14Ú201í-: IISC~l9.f71330W lI'\otcbookHPProBook4515s RI2,nEII 81l,nEI

IrmIIM 1462015 IISCl'\L947BGBQ lI'\utcboukTTPProBook4515s 812,nell 812,nel
IDDHM 1462016 IISCNL947f36KF II01otcbookHPProBook4515s 812.77fll S12,77fl

IDDHM 1462017 IISCNlďlJ47B5YK IINolCbookHPProBook4515~ 812,77(11 812,77EI

Pocd polu/rek spolu: 4
Súčet majetku

Dlhodobý drobný hmotný majetok (DDHM) 3251.08 E 3251,08 f

SPOLl Obstaráv aCIé( cena' Zostatková cena.
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