DAROVACIA ZMLUVA

o prevodev|astníctvahrtutelnéhoma|etkuštiátu
uzatvorenápodlh Žákonač.278/7993 z. z, o správe maletku štiítuv zneníneskorších
predplsov,a podla s 628 a nast.zákonač.40/19ó4zb. občiansky
zákonník
(ďaleilen,,zmluvat
zmluvné stlany
Darcal
cenřum
Názov:
Národnéšportové
Trnavskácesta39,83104 Bratis|ava
Síd|o:
|Čo:
30853923
právnaforma:Príspevková
or8anizácia
prostrednícwom:
M8r.
BorisČavajda.
riaditel'
Konajúca
(d,alej
ajllen''Daťca,.)
obdarovaný!
Názov:obecČervený
Hřádok
sídlo| ČervenýHrádok
lČo:00656127
v menektor€ j koná:Ing.BohumírŠabÍk
aj11en',obdarovaný.]
[d,alej
a
správcaI
Názov : základná školas materskouŠkolouČervenýHrádok
Sloro:LervenynraooK
ftot37a6so7z
v menektoťej
konálMgř.'anaDunčičová
(ďalejajllen',správcá,.)

Preambula
Projektu Výstavby,modernizácie
Darca je prlspevkovouor8anizáciou,ktorá je účastníkom
športovejinfraštrukturynárodnéhoýýznamu(d'alei len ,,Proiekt'.]vzmysle
a íekonštrukcie
len ,,Uzneseníe'.),
na
Uzneseniav|ády slovenskejlepub|ikyč.353 zo dňa 2?' jí!|a2077 (d,ale]'
základektoréhobo|avzmys|ebodu B.8'UzneseniaMinistroviškolstva,
vedy a\"ýskumuuložená
povinnosťposlg/tnúťrinančnéprostriedky na rekonštrukciutelocvičnÍna základných a
strednýchškolácha na i.h vybaveniešportovým
nářadíma náčiním'
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č|ánokl
Predmetzmluw
náradiaa náčinia
špecifikovaného
v
majetkuštátu. športového
1. Darcaje správcomhnutelhého
v teitozmluve'
za podmienok
uvedených
ods'2 tohtočlánku,
ktořédarujeobdarovanému
2'

Hnutel,ný
majetokštátu,ktoÝ je predmetomtejtozmluvy[dalejlen "dar'J, je nasledovný|
6ks
Žinenka(200x 10ox 7)

svédska
debna
lavička
Švédska
tyč
G}'rnnastická
TRX
Slideboard
Bosuball
Fitlopta
Fitlopta
Hťazda
narebriny
FutbaIová
lopta
lopta
volejba]oVá
lopta
Basketbalová
Hádzanárska
lopta
Volejbalová
sieť
sieťnalopty
Kompresor

Dodgeballoptá (vybíjaná]
FÍisbe(sada4 ks)
Roz|išovačky
Štafetové
ko|íky(sada8 k5]

prekážky
At|etické
bloIry
Štartovacie
FÍekvenčný
rebík
méty
vytyčovacie
Digitálna
váha
Meraciepásmo(100mJ
StoplV
Časová
tábulh
Meračvýškyvýskoku
Slackline

Lanona oreťahovanie
20 m
Švihadlo
TrampolÍna
300 cm
Lekárnička
(sada)
startovaciečÍsla
zvukovézariadeni€
výsledkovátabula

1ks
10 ks
4ks
3ks
2ks
4ks
2ks
3ks
4ks
4ks
4ks
4ks
1ks
3ks
1k
2 ks

4ks
30ks
1 k5

4ks
4ks
2ks
2ks
2ks
1ks

1k
1ks
2 k5

10ks
1ks
1ks
1ks
ČlánokIt
Podmlenl.y daťovania

1' zmluvné
stranysa dohodli,žeDarcavsúlades s 11,ods.7 ákona č'27a/B93 z. z. o správe
predpisovtouto zmluvou bezodplatneprevádzana
majetkuštáfu v zneni neskorších
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obdarovanéhovlastníckeprávo kPredmetu daru a vrámci zriad'ovatel'skejpósobnosti
daÍnadobúda
ilo správyspÉvca.
obdarováného
2 . správcaje účastníkom
ýzdelávaniamládeŽevrámci Přoiektu,ktoý slúŽina podporu rozvoja
pdmárne pre potreby účastnÍka
športuvzmysle Uznesenia.Dar bude slúžiť
vzdelávania,t. l.
správcu počastÍvaniaPÍojektu,ako i po ukonč€ n ÍProjektuna \.ýkonPráce spřivcu súvisiacej
s Projektom.Darbudeároveň podporovať
multiplikačný
ef€ k t r€ a liácie národného
Proiektu.
3 . Darcapo nadobudnutiúčinnosti
tejto zmluvy protokolárneodolzdá dar uvedenýv čl.I ods' 2
ple}zatídaru'
tejtozmlulysprávcovi na zák]adeprotokoluo odo!ŽdanÍa
obdarovanýpreh]asuje,
žeso stavomdaru ku dňu darovania9islovne súhlasí,
nemá vočinemu
výhradyatentodar prijIma'
5'

yýlučneza účelom
obdarovanýpreh|asuie'že dar bude prostrednÍctvom
správcu !'}.užívať
plneniaúlohsprávcuv rámci realizácieProiektualebov súvislostis nim a to v nadváznostina
cieleProjektu.

6. správcaprehlasuje,
žebudedaružívať
a spťavovať
vsúlades toutozmluvou'
7'

Nák]adyspoiené
s užívaním
daru hradl obdarovaný.
clánoklll
Nadobudnutiev|astníctvak daru

1'

Darcaprehlasuje,
žedar nie ie zaťaŽený
žiadnymit'archamialeboprávamitřetich osób,vnátane
nájomnýchpIáv,Žeohl'adomdarusa nevedúŽiadnesúdnespory,ani výkonrozhodnutia.

právok daru nadobudneobdarovanýku dňu účinnosti
2. Vlastnícke
tejtozmluly'
3'

Ministerstvo školstva, vedy, \'ýskumu a športu slovenskei republiky L|delilo súhlas
prevodom
s bezodp]atným
majetkuštátu- darom,a to listomč'2018/7313|3.60B0
zo dňa 15'5'
2018.
Článoklv
vrátenie daru

1. zmluvnéstranysa dohodli,že DaÍcaie oprávnenýpožadovať
!Ťáteniedaru od obdarovaného,
V případe,
ak správcazneužijedarv rozpores toutozmluvoua ciel,omPloiektu'
2.

obdarovanýje povinný dar vrátiť do 10 dni, odo dňa kedy mu Darca písomneoznámi, Že
požaduje
vráteniedaru v nadváznostina ods' 1 tohtočlánku'zmluvnéstrany následnepodpíšu
protokolo Vrátenidaru.Pri vrátenl daru podl,apredchádzajúcej
vety obdarovanýzodpovedáza
všetkyškody,ktoréna predmetedaruvzniklizavinením
0bdarovaného,
sPrávcualebozavinením
tr€ t ich osób.

3. Až do časuVráteniadaru podl'aods' 2 tohto článku,je správcazodpovednýza to, žedar bude
plneniaúlohsprávcuv rámci realizácieProjektualebov súvislosti
vyuŽívaný
Ú|učneza účelom
s níma to v nadváznostina ciele Proiektu.V nadváznostina ods.2 tohto článkusa obdarovaný
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zaváA)je daÍ vrátiť Darcovi v stave| v akom ho správca prev.zal,s prihliadnutím na obvyldé
opoťeDenle.
4. VprÍpadepoškodeniaalebo zničeniadaru,ktoý ie obda.ovanýpovinnýi'nátiťDarcovipodla
je obdarovanýpovinnýDarcovilyplatiťfinančnýekvivalenthodnotydaru,
ods' 2 tohto č|ánku,
ako novejveci.
Čtánokv
záverečnéustanovenia
1

Pokial'saktorékol,vek
ustanovenietelto zmluvystaneneplatn]imčinelymoŽitelhým,nebudeto
maťWlyv na platnosťa vymoŽite|'nosť
ostatnýchustanovení
teito zmluvy.zm|uvnéstrany sa
zavázujúnahradiťneplatnéalebo neq'možite|,né
ustanovenienov:fonustanovením,
ktorého
znenie bude zodpovedaťúmyslulyjadrenémupóvodným ustanovenÍm
atouto zmluvou ako
celkom.
Právne v.zťahy
medzi zmluvn}hnistranami,ktoÉ nie súupravenév tejto znrluve,5aspravujú
ustanoveniami
občianskeho
zákonníkaa zákonač'z78/1993z.z' o spliávemajetkuštaluv znenl
predpisov.
neskoršÍch
Túto zmluvu je možnémeniť len formou očís|ovaných
písomnýchdodatkov,ktoré budú
podpísané
zmluvnýmistranami'

4. Táto zmluvaa \,zťahy
z neivyplývajúce
5ariadiaprávoms|ovenskejrepub|iky.
5. zmluva nadobúdaplatnosťdňom iej podpisuvšetkýmizm|uvnýmistranamia účinnosť
dňom
nasledujúcimpo dni iej zverejnenia vsú|ade s príslušn]hniustanoveniamiobčianskeho
zákonníka'
6. Táto zmluvasa lyhotovujev 4 ro\'nopisoch,
z ktoých DarcaobdÉí2 vyhotoven|a.
a obdarovaný
a správcaobdÉiapojednomlryhotovení.
7. Učasmíci
tejtozmluvyprehlasujú,
žetáto zm|uvaje prejavomich slobodneja vážnel.
vóle,žebito
podpísalibez
nállakua naznaksúhlasu
pripájajú
sjeiobsahom
k nejsvojepodpisý

,,.'A],,,.,1Á^
, 30'a5.fu /ď

9rj

Národné
Mgr.Boris
Darca

V Červeng4r$[{!ug{5áo.05.2018
s mi.i.i5<c'l š:{o|ou
,
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