DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Bc. Teréziou Strakovou, predsedom
IČO: 30 851 815
(ďalej len „darca“) a
2. Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO: 31 768 873
DIČ: 2020905755
Zastúpený: PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie nepeňažného daru (viď priloženú prílohu) v hodnote 13.461,96 €,
slovom trinásťtisíc štyristo šesťdesiat jeden eur deväťdesiat šesť centov, na školskú vybavenosť tried.
II.
Odovzdanie daru
Darca venuje nepeňažný dar (viď priloženú prílohu) v hodnote 13.461,96 € po podpise tejto zmluvy.
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že po výzve darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.
Príloha tejto darovacej zmluvy je neoddeliteľná a tvorí ju priložená sumárna excelovská tabuľka.
V Bratislave, dňa .......................................

.......................................................
darca

.....................................................
obdarovaný

DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Bc. Teréziou Strakovou, predsedom
IČO: 30 851 815
(ďalej len „darca“) a
2. Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO: 31 768 873
DIČ: 2020905755
Zastúpený: PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v hodnote 137,28 €, slovom stotridsaťsedem eur
dvadsaťosem centov, na zakúpenie učebníc matematiky pre 1.ročník – 2. a 3. diel.
II.
Odovzdanie daru
Darca venuje peňažný dar v hodnote 137,28 € po podpise tejto zmluvy na číslo účtu, IBAN:
SK89 5600 0000 0084 2374 3005
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že do 30-tich dní po vyčerpaní peňažného daru, preukáže jeho finančné
vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa .......................................

.......................................................
darca

.....................................................
obdarovaný

DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Bc. Teréziou Strakovou, predsedom
IČO: 30 851 815
(ďalej len „darca“) a
2. Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO: 31 768 873
DIČ: 2020905755
Zastúpený: PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v hodnote 694,80 €, slovom šesťsto deväťdesiat
štyri eur osemdesiat centov, na zakúpenie šatníkových skriniek ( Dubno KB/KB/KB/KB/KB-komplet,
montáž+doprava).
II.
Odovzdanie daru
Darca venuje peňažný dar v hodnote 694,80 € po podpise tejto zmluvy na číslo účtu, IBAN:
SK89 5600 0000 0084 2374 3005
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že do 30-tich dní po vyčerpaní peňažného daru, preukáže jeho finančné
vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa .......................................

.......................................................
darca

.....................................................
obdarovaný

DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Bc. Teréziou Strakovou, predsedom
IČO: 30 851 815
(ďalej len „darca“) a
2. Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO: 31 768 873
DIČ: 2020905755
Zastúpený: PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v hodnote 1.156,00 €, slovom jedentisíc sto
päťdesiat šesť eur, na zakúpenie kovových šatníkových skriniek ( 4 ks – 180x120x50 cm, zámok,
polička, 3 háčiky, sokel proti prachu, prelis na menovku + vetranie, farba RAL korpus šedý RAL 7035 ).
II.
Odovzdanie daru
Darca venuje peňažný dar v hodnote 1.156,00 € po podpise tejto zmluvy na číslo účtu, IBAN:
SK89 5600 0000 0084 2374 3005
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že do 30-tich dní po vyčerpaní peňažného daru, preukáže jeho finančné
vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa .......................................

.......................................................
darca

.....................................................
obdarovaný

DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Bc. Teréziou Strakovou, predsedom
IČO: 30 851 815
(ďalej len „darca“) a
2. Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO: 31 768 873
DIČ: 2020905755
Zastúpený: PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v hodnote 578,00 €, slovom päťsto sedemdesiat
osem eur, na zakúpenie kovových šatníkových skriniek ( 2 ks – 180x120x50 cm, zámok, polička, 3
háčiky, sokel proti prachu, prelis na menovku + vetranie, farba RAL korpus šedý RAL 7035 ).
II.
Odovzdanie daru
Darca venuje peňažný dar v hodnote 578,00 € po podpise tejto zmluvy na číslo účtu, IBAN:
SK89 5600 0000 0084 2374 3005
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že do 30-tich dní po vyčerpaní peňažného daru, preukáže jeho finančné
vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa .......................................

.......................................................
darca

.....................................................
obdarovaný

DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Bc. Teréziou Strakovou, predsedom
IČO: 30 851 815
(ďalej len „darca“) a
2. Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO: 31 768 873
DIČ: 2020905755
Zastúpený: PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v hodnote 647,40 €, slovom šesťsto štyridsať sedem
eur, osemdesiat centov, na zakúpenie učebníc z matematiky pre piaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty
ročník.
II.
Odovzdanie daru
Darca venuje peňažný dar v hodnote 647,40 € po podpise tejto zmluvy na číslo účtu, IBAN:
SK89 5600 0000 0084 2374 3005
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že do 30-tich dní po vyčerpaní peňažného daru, preukáže jeho finančné
vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa .......................................

.......................................................
darca

.....................................................
obdarovaný

DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Bc. Teréziou Strakovou, predsedom
IČO: 30 851 815
(ďalej len „darca“) a
2. Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO: 31 768 873
DIČ: 2020905755
Zastúpený: PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v hodnote 598,50 €, slovom päťsto deväťdesiat
osem eur päťdesiat centov, na zakúpenie učebníc Angličtiny pre deviaty ročník.

II.
Odovzdanie daru
Darca venuje peňažný dar v hodnote 598,50 € po podpise tejto zmluvy na číslo účtu, IBAN:
SK89 5600 0000 0084 2374 3005
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že do 30-tich dní po vyčerpaní peňažného daru, preukáže jeho finančné
vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa .......................................

.......................................................
darca

.....................................................
obdarovaný

DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Bc. Teréziou Strakovou, predsedom
IČO: 30 851 815
(ďalej len „darca“) a
2. Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO: 31 768 873
DIČ: 2020905755
Zastúpený: PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v hodnote 432,60 €, slovom štyristo tridsať dva eur
šesťdesiat centov, na zakúpenie učebníc Angličtiny pre šiesty a siedmy ročník.

II.
Odovzdanie daru
Darca venuje peňažný dar v hodnote 432,60 € po podpise tejto zmluvy na číslo účtu, IBAN:
SK89 5600 0000 0084 2374 3005
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že do 30-tich dní po vyčerpaní peňažného daru, preukáže jeho finančné
vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa .......................................

.......................................................
darca

.....................................................
obdarovaný

DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Bc. Teréziou Strakovou, predsedom
IČO: 30 851 815
(ďalej len „darca“) a
2. Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO: 31 768 873
DIČ: 2020905755
Zastúpený: PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v hodnote 260,00 €, slovom dvesto šesťdesiat eur,
na zakúpenie učebníc Angličtiny Busy Bee pre prvý ročník.

II.
Odovzdanie daru
Darca venuje peňažný dar v hodnote 260,00 € po podpise tejto zmluvy na číslo účtu, IBAN:
SK89 5600 0000 0084 2374 3005
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že do 30-tich dní po vyčerpaní peňažného daru, preukáže jeho finančné
vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa .......................................

.......................................................
darca

.....................................................
obdarovaný

DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Bc. Teréziou Strakovou, predsedom
IČO: 30 851 815
(ďalej len „darca“) a
2. Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO: 31 768 873
DIČ: 2020905755
Zastúpený: PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v hodnote 236,40 €, slovom dvesto tridsať šesť eur
štyridsať centov, na zakúpenie odborných pracovných zošitov – Písanie a Moje prvé čiary pre prvý
ročník.
II.
Odovzdanie daru
Darca venuje peňažný dar v hodnote 236,40 € po podpise tejto zmluvy na číslo účtu, IBAN:
SK89 5600 0000 0084 2374 3005
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že do 30-tich dní po vyčerpaní peňažného daru, preukáže jeho finančné
vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa .......................................

.......................................................
darca

.....................................................
obdarovaný

DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami:
1. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Bc. Teréziou Strakovou, predsedom
IČO: 30 851 815
(ďalej len „darca“) a
2. Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO: 31 768 873
DIČ: 2020905755
Zastúpený: PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v hodnote 564,00 €, slovom päťsto šesťdesiat štyri
eur, na zakúpenie kovových šatníkových skríň ( Fitt Mett 30 kovová skriňa 8 miestna + Doprava )
II.
Odovzdanie daru
Darca venuje peňažný dar v hodnote 564,00 € po podpise tejto zmluvy na číslo účtu, IBAN:
SK89 5600 0000 0084 2374 3005
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že do 30-tich dní po vyčerpaní peňažného daru, preukáže jeho finančné
vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa .......................................

.......................................................
darca

.....................................................
obdarovaný

