Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka
( ďalej len zmluva)
Čl. I
Zmluvné strany

Darca:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
v zastúpení:
(ďalej ako darca)

Občianske združenie ZR SOSGEMKE
Gemerská 1, 040 11 Košice - Juh
50635026
RNDr. Elena Kolesárová

a

Obdarovaný:
Obchodné meno:
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Sídlo:
Gemerská 1, 040 11 Košice
IČO:
17078423
v zastúpení :
Mgr. Ingrid Sedlákovej, riaditeľka školy
(ďalej ako obdarovaný)

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Darca je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí:
- Stolík – 3 ks á 99,- €, spolu 297,00 €.

Čl. III
Všeobecné ustanovenia
1. Darca daruje obdarovanému hnuteľnú vec:
- Stolík – 3 ks á 99,- € a obdarovaný s vďakou dar prijíma.

2. Darca prehlasuje, že obdarovaného oboznámil so stavom predmetu daru.
3. Obdarovaný prevezme predmet daru pri podpísaní tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí
daru bude vyhotovený odovzdávací protokol, ktorý potvrdia svojimi podpismi zástupcovia
obidvoch zmluvných strán.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom dostane každá
zo zmluvných strán.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, že si ju prečítali a s jej
obsahom súhlasia, na znak čoho ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Košiciach, dňa .................................

Za darcu:

–––––––––––––––––––––––––––
RNDr. Elena Kolesárová

V Košiciach, dňa .................................

Za obdarovaného:

––––––––––––––––––––––––––––
Mgr. Ingrid Sedláková
riaditeľka školy

Protokol o odovzdaní a prebratí hnuteľného majetku
Odovzdávajúci:
Sídlo:
IČO:
v zastúpení:

Občianske združenie ZR SOSGEMKE
Gemerská 1, 040 11 Košice - Juh
50635026
RNDr. Elena Kolesárová

Preberajúci:
Sídlo:
IČO:
v zastúpení :

Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Gemerská 1, 040 11 Košice
17078423
Mgr. Ingrid Sedlákovej, riaditeľka školy

Predmet odovzdania:
Predmetom odovzdania a prevzatia je hnuteľný majetok pozostávajúci z:
- Stolík – 3 ks á 99,- €, spolu 297,00 €.
Deň odovzdania: ........................................
Na majetok, ktorý je predmetom odovzdania a prevzatia sa vzťahujú pre preberajúceho
ustanovenia Darovacej zmluvy podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho
zákonníka.
V Košiciach, dňa ................................

Za odovzdávajúceho:

––––––––––––––––––––––––––––––RNDr. Elena Kolesárová

V Košiciach, dňa ................................

Za preberajúceho:

––––––––––––––––––––––––––––––
Mgr. Ingrid Sedláková
riaditeľka školy

