
Darovacia zmluva 
 

(uzavretá podľa § 628 - 630 Občianskeho zákonníka v platnom znení) 

 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

 

Darca:   Alfa akadémia, s. r. o.       
Sídlo:    Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina 

Bankové spojenie: Tatra banka 

IBAN:   SK50 1100 0000 0029 4906 0340 

IČO:    51887517                                  

DIČ:   2120829139 

IČ DPH:  SK2120829139 

Kontakt, email: 0911620543, pomoc@davidhanc.sk  

V zastúpení:   Dávid Hanc, konateľ firmy 

Zapísaný: 25. augusta 2018, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, 

vložka č.36885/P 

 

(ďalej len „darca“) 

 

a 

 

 

Obdarovaný:  Spojená škola internátna 
Sídlo:    Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IČO:    36142131                                 

DIČ:   2021441994 

Kontakt, email: 041 565 49 06, riaditelka@ssiza.sk,  ekonomicke@ssiza.sk  

V zastúpení:   Ing. Mária Valjašková, riaditeľka školy 

Registrácia:         Okresný úrad Žilina, číslo: S/2013/00051-4 zo dňa 16.12.2013  

 

Účet v tvare IBAN: 

S K 0 3  8 1 8 0  0 0 0 0  0 0 7 0  0 0 1 0  3 1 9 1 

 

(ďalej len „obdarovaný“), (ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

sa dohodli, že touto darovacou zmluvou darca daruje obdarovanému finančnú čiastku vo výške, 

uvedenej v článku II, odsek 1 tejto zmluvy a obdarovaný sa zaväzuje dar použiť len v súlade 

s darovacou zmluvou. Táto zmluva vychádza zo zásad dobrých mravov, vzájomnej 

informovanosti, serióznosti medzi zmluvnými stranami. 

 

II. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom darovania je finančný dar v sume 4500 € (slovom: Štyritisícpäťsto eur). 

2. Finančný dar je účelovo viazaný. 
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3. Touto zmluvou prenecháva darca obdarovanému finančný dar a obdarovaný prehlasuje, 

že dar prijíma a zaväzuje sa, že poskytnutý finančný príspevok použije na nasledovný 

účel: materiálno-technické vybavenie praktickej školy a podporu vzdelávania 

v praktickej škole. Praktická škola je jednou zo zložiek Spojenej školy internátnej. 

4. Pod materiálno-technickým vybavením a podporou vzdelávania sa rozumie 

zakúpenie nasledovných položiek: 

 

a) odborná literatúra a literárne zdroje pre žiakov so zameraním na biblioterapeutické 

intervencie, 

b) technické vybavenie priestorov cvičnej kuchynky (sporák s indukčnou 

doskou/vstavaná rúra s varnou indukčnou doskou, mikrovlnka, kanvica, práčka, 

sušička, digestor, cvičný nábytok a pod.), 

c) materiálne vybavenie keramickej dielne (keramická hlina, glazúry, pracovné 

pomôcky), 

d) technické a materiálne vybavenie odbornej učebne pre remeselné práce (potreby pre 

tkanie, paličkovanie, ručné práce, plstenie), 

e) materiál pre arteterapeutické a artefiletické etudy počas vyučovania a záujmového 

útvaru, 

f) laminovacie zariadenie s fóliami, 

g) tlačiareň a toner, 

h) prehrávač (rádio, CD, mp3), 

i) kreatívny materiál a pomôcky pre výtvarnú a artefiletickú dielňu. 

 

                     III.  Odovzdanie a čerpanie daru 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet daru bude obdarovanému odovzdaný formou 

prevodu na hore uvedený účet obdarovaného, a to najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti 

tejto zmluvy, t. j. najskôr po zverejnení podpísanej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami v centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk).   

2. Obdarovaný zároveň vyhlasuje, že tento dar s vďakou prijíma. 

3. Čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých na základe tejto zmluvy, je možné 

realizovať od účinnosti zmluvy do 31. 10. 2021 podľa bodu II. tejto zmluvy.  

 

IV. Povinnosti a práva zmluvných strán 

 

Obdarovaný je povinný predložiť darcovi sumárnu tabuľku dokladov a čitateľné 

kópie dokladov preukazujúcich použitie poskytnutého daru v papierovej alebo 

elektronickej forme (sken, CD, USB) najneskôr do 31.12.2021, ktoré budú tvoriť 

prílohu k zmluve. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Ak obdarovaný nesplní podmienky uvedené v článku II., III., IV. tejto zmluvy, je 

povinný dar vrátiť v plnej výške na uvedený účet darcu v článku I..  

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je potrebné vykonať písomne, formou dodatku 

k zmluve. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden 

exemplár. 



4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami, najskôr však deň nasledujúci po dni  jej zverejnenia v súlade so zákonom. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto darovaciu zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcim, uzavreli ju slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne, neuzatvárajú ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú.  

 

 

V ....................... dňa .............................  V ...........................dňa.................... 

 

 

 

 

 

......................................................  ....................................................... 

Dávid Hanc, konateľ spoločnosti  Ing. Mária Valjašková, riaditeľka 

                  darca     obdarovaný 

 

 


