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DAROVACIA ZMLUVA
C.

0480/2011

uzatvorenápodla § 18i zákonaC.278/1993Z.z. o správemajetkuštátuv zneníneskoršíchpredpisovapodla
§ 628 a nasl.Obcianskehozákonníkav platnomznenímedzi:

Názov:
Sídlo:
V menektoréhokoná:
ICO:
Bankové
spojenie:
Císloúctu:
dalejlen.darca"

Štátnypedagogickýústav
Pluhová8, 830 OOBratislava
Ing.

KatarínaKalašová,
riadnelka

30807506
ŠtátnapokladnicaSlovenskejrepubliky
7000064110/8180

Názov:
Prešovskýsamosprávnykraj - Gymnázium
Sídlo:
Duchnovicova
13,Medzilaborce
V menektoréhokoná: PhDr.VladimirTarca
ICO:
000161055
dalejlen.obdarovaný"

ClánokI
Predmetzmluvy
1. Darcaje správcomhnutelného
majetkuštátunadobudnutého
v rámciNárodného
projektuDalšievzdelávanie
ucitelov základnýchškôl a strednýchškôl v predmeteinformatikaspolufinancovaného
z prostriedkov
Európskej
únie.KódITMSprojektu26120130001.
Názova model
1. LenovoThinkPad
T510i
2.

Dataprojektor
BENQMP670

3.

KingstonDataTraveler
4GB2.gen

Výrobnécíslo
R99EON1

Inventáme
císlo

Obstarávacia
cena

SPU-DDHM-50010954

987,70€

PDD4A00936031 SPU-DDHM-50020939

963,25€

-

-

8,90€

2. Darcatoutozmluvoubezplatneprenecháva
obdarovanému
hnutelnýmajetokštátušpecifikovaný
v odseku1
(dalejlen.majetok")a obdarovaný
tentomajetokprijíma.

ClánokII
Nadobudnutie
majetkuštátu
Darcaprevádzaa obdarovaný
týmtosúhlasís nadobudnutim
vlastníckeho
právak majetkuv stave,v akom
sanachádza.
Obdarovaný
prehlasuje,
že muje stavprevádzaného
majetkuznámyav tomtostavek nemunazáklade
tejto
zmluvynadobúda
vlastnícke
právo.
Darcaprehlasuje,
že prevádzanýmajetoknieje zataženýžiadnymitarchamialeboprávamitretíchosôb,
vrátanenájomných
práv,a tedaneexistuje
žiadnaprekážka
naprevodvlastníctva
majetkupodlatejtozmluvy.
Vlastnícke
právok majetkunadobúda
obdarovaný
dnomnadobudnutia
úcinnosti
tejtozmluvy.
Nadobudnutím
vlastníckehopráva k majetkuobdarovanýmvstupujeobdarovanýdo všetkýchpráv
a povinností
darcuviažucichsak tomutomajetku.
Ministerstvo
školstva,vedy,výskumuašportuSlovenskej
republikyudelilosúhlass toutozmluvoulistomc.
2011-11722/31227:6-15
zodna30.augusta
2011.
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2.
3.
4.

1.
2.
3.
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6.

ClánokIII
Využívanie
majetkuštátu
Obdarovaný
berienavedomie,že prevodom
nadobudnutý
majetokmôže,v zmyslezákonac.278/1993
Z.z.o
správemajetkuštátuv zneníneskorších
predpisov,
využívatlenna plnenieúlohv rámcipredmetu
cinnosti
školyuvedenej
v záhlavízmluvy.
Obdarovaný
sazaväzujenevyradittoutozmluvouprevedený
majetokz úctovnejevidencie
skôrakok 30.09.
2016.
Obdarovaný
sa zaväzuje,že nadobudnutý
majetokbudevyužívanýprednostne
pri výucbepredmetov
informatická
výchovaa informatika.
Obdarovanýsa zaväzujenahlasovatjedenkrátrocne,na základepokynovdarcu,stavavyuživanie
prevedeného
majetkuakopodkladprenásledné
monitorovanie
projektu.
ClánokIV
Záverecné
ustanovenia
Táto zmluvaje uzatvorenána základeslobodneja vážnejvôle zmluvnýchstrán,ktorési ju pozome
preštudovali,
jejobsahuporozumeli
ajejobsahje prenichdostatocne
urcitýajasný.
Právaapovinnosti
zmluvných
strán,ktoréniesúupravené
toutozmluvousariadiaustanoveniami
zákonac.
278/1993
Z.z.o správemajetkuštátuv zneníneskorších
predpisov
a Obcianskeho
zákonníka.
Zmluvajevyhotovená
v dvochrovnopisoch,
z ktorýchjedendostaneobdarovaný
ajedendarca.
Súcastou
zmluvyje Potvrdenie
o tyzickomprevzatí
majetku,
ktoréjeobdarovaný
povinnývydatdarcovi.
Tátozmluvanadobúda
platnostdnomjej podpisuobomazmluvnými
stranami
a úcinnostdnomnasledujúcim
po dnijej zverejnenia
v zmysleustanovenia
§ 47azákonac. 40/1964Zb.Obcianskeho
zákonníka
a § 5a
zákonaC.211/2000
Z.z.o slobodnom
prístupek informáciám.
Zmluvnéstranypotvrdzujú
autentickost
tejtozmluvysvojimipodpismi.
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V Bratislavedna 12.9.2011
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podpisosobykonajúcej
v menedarcua peciatka
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podpisosobyk. najúcej
v meneobdarovanéhoa peciatka
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