Darovacia zmluva
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
Darca:
Obchodné meno : INPROP, s.r.o
Sídlo
: Rosinská cesta 12, 010 01 Žilina
IČO
: 31609066
DIČ
:2020449871
Zastúpený
: Ing. Ivan Jančura, konateľ
Registrovaný na okresnom súde Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 1997/L
(ďalej len Darca na strane jednej)
a
Obdarovaný:
Názov
: Základná umelecká škola
Sídlo
: M.R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica
IČO
: 35996064
DIČ
:2020963868
Zastúpený
: Peter Strauch, riaditeľ
(ďalej len Obdarovaný na strane druhej)
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1)
2)
3)

Darca vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony, oprávnený s predmetom zmluvy
nakladať a slobodne a vážne uzatvára túto Zmluvu.
Obdarovaný prehlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a slobodne a vážne uzatvára
túto Zmluvu.
Obdarovaný prehlasuje, že po podpise Zmluvy uverejní Zmluvu na svojej webovej stránke.
Článok II.
Predmet a účel zmluvy

1)

Darca za zaväzuje poskytnúť Obdarovanému vecný dar (ďalej len Vecný dar) podľa
nasledovnej tabuľky:
Popis

Ks

Dáta projektor EPSON EB-685WÍ WX GA 3LCD

1
1
1

Tabuľa 200x120 biela keramická
Inštalácia
2)

Jedn.
cena
1.415,83
390,00
90,00

Cena bez
DPH
1.415,83
390,00
90,00

Cena s
DPH
1.699.00
468,00
108,00

Vecný dar v celkovej hodnote 2.275,00 Eur s DPH je určený pre učebňu hudobnej náuky na
Základnej umeleckej škole Obdarovaného.

Článok III.
Darovanie

1)
2)

Darca daruje Obdarovanému Vecný dar podľa Článku II. ods. 1) tejto Zmluvy do 30 dní od
podpísania tejto Zmluvy.
Pri odovzdaní Vecného daru vyplní Darca preberací protokol, ktorý potvrdia poverení
zástupcovia účastníkov oboch zmluvných strán.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1)
2)
3)
4)

5)

Obdarovaný prehlasuje, že Vecný dar od Darcu s vďakou prijíma. Zároveň prehlasuje, že Vecný
dar použije na určenom mieste Obdarovaného.
Všetky prípadné zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť len v písomnej forme, a to na základe
písomného súhlasu oboch zmluvných strán.
Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch identických exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení
dostane po podpise každá zo zmluvných strán.
Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred podpisom prečítali a jej obsahu
porozumeli a uzatvárajú ju na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, za nápadne
nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom. Na znak súhlasu zmluvné strany túto Zmluvu
podpisujú.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia na webovej stránke Obdarovaného.

