
DAROVACIA ZMLUVA 

 uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej 

len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Darca:  

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 

Dr. G. Schaefflera 1, 024 01  Kysucké Nové Mesto  

zast.: Ing. Milan Jurky, PhD. riaditeľ závodu Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 

 

 

IČO: 36386553 

Bankové spojenie:IBAN DE60 7002027000 20228314 

Číslo účtu:20228314 

Zapísaná: v Registračný súd: OR Žilina 

Oddiel: Sro. 

(ďalej len „darca“) 

 

Obdarovaný:  

názov: Spojená škola, organizačná súčasť Centrum voľného času 

sídlo: Stred 305, 023 54 Turzovka  

konajúci: Mgr. Rastislav Bakajsa 

IČO:52806570 

Bankové spojenie: Prima banka 

Číslo účtu:SK36 5600 0000 0077 46 25 9002 

(ďalej len „obdarovaný“, darca a obdarovaný spolu aj „zmluvné strany“) 

 

I. 

Darca na základe tejto zmluvy prenecháva obdarovanému vecný dar 5 ks vyradených počítačov 

v hodnote 0,-EUR (slovom nulaeur) a to za účelom uvedeným v článku II tejto zmluvy a 

obdarovaný tento dar prijíma.  

 

Typ počítača: 

P01103514 

P01106322 

P01106317 

P01110961 

P01107989 

II. 

Obdarovaný použije poskytnutý dar ako pomôcku na počítačovom krúžku, zlepšenie vybavenosti 

krúžku, kde cieľom je kvalitné využitie voľného času detí a ponúknutia aktivity, pri ktorej sa okrem 

zábavy dozvedia kopec užitočných vecí o digitálnych technológiách. 

 

III. 

Dohoda je platná a účinná okamihom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

Dohoda sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží darca, jedno 

vyhotovenie obdarovaný. 

 

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 

dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek 

omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 



 

 
V Kysuckom Novom Meste, dňa 14.12. 2020             V Kysuckom Novom Meste, dňa 14.12. 2020 

 

 

 

 

Darca:       Obdarovaný: 

 

 

 

_______________________    ____________________________  

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.                           Spojená škola Turzovka, org. súčasť CVČ 

Ing. Milan Jurky, PhD. - konateľ                       Mgr. Rastislav Bakajsa – riaditeľ Spojenej školy 

   

   

 

 

 

_______________________      

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 

Ing. Eva Jurkovičová - konateľ     


