
 

Darovacia  zmluva  
 

v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení  

uzatvorená medzi týmito stranami: 

 

 

Darca:   Občianske  združenie Priatelia Šrobárky            
v zastúpení RNDr. Dagmar Klímová  

so sídlom: Šrobárova 1, Košice  

IČO:   319 56 165 

   Bankové spojenie: 0409989002/5600 

Zapísaný v registri určených právnických osôb 

a 

  

Obdarovaný:  Gymnázium  

v zastúpení: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová – riaditeľka školy  

so sídlom   Šrobárova 1, Košice  

IČO:  001 60 989  

DIČ: 2020762370  

Bankové spojenie: 7000190547/8180  

Zriadená Zriaďovacou listinou KSK 

 

čl. I 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie nepeňažných darov: 

- Analógový ph sensor / Meter Kit 2 kusy v celkovej hodnote 58,83€ (päťdesiatosem eur 

a osemdesiattri centov). 

- Analógový ph sensor / Meter PRO Kit 1 kus v hodnote 56,90€ (päťdesiatšesť eur 

a deväťdesiat centov). 

- Senzor zákalu pro Arduino V1.0 2 kusy v celkovej hodnote 39,27€ (tridsaťdeväť eur 

a dvadsaťsedem centov). 

- Grove – senzor oxidačno-redukčného potenciálu 2 kusy v celkovej hodnote 102,02€ 

(jednostodva eur a dva centy). 

- Mini PC HP 260 G4 4 kusy v celkovej hodnote 1671,10€ 

(jedentisícšesťstosedemdesiatjeden eur a desať centov). 

- Harman/Kardon Go+Play bezdrôtové repoduktory 1 set v hodnote 299,99€ 

(dvestodeväťdesiatdeväť eur a deväťdesiatdeväť centov). 

- Cherub WTB-005 Sustain pedál s pepínaním polarity vhodný pre digitálne piána 1 kus 

v hodnote 15,90€ (pätnásť eur a deväťdesiat centov). 

- Soudking DF032-6 čierna oceľový stojan na klávesy 1 kus v hodnote 25,00€ (dvadsaťpäť 

eur a nula centov). 

- On-Stage MSP7703 mikrofónový stojan  (sada troch stojanov s puzdrom) 1 sada v hodnote 

82,90€ (osemdesiatdva eur a deväťdesiat centov). 

- Konig and Meyer 85055 3/8“ 5/8“ mikrofónová objímka 1 kus v hodnote 3,99€ (tri eurá 

a deväťdesiatdeväť centov). 
- Bespeco HDPJ600 čierna 6m rovný-zalomený nástrojový kábel s hybridným konektorom 2 

kusy v celkovej hodnote 25,80€ (dvadsaťpäť eur a osemdesiat centov). 

- Genius SP-HF 1250B/Stereo/40/čierna USB reproduktory (set obsahuje 2 kusy) 4 sety 

v celkovej hodnote 192,20€ (jednostodeväťdesiatdva eur a dvadsať centov). 



 

čl. II 

Účel zmluvy 

- Dary analógový ph sensor / Meter Kit 2 kusy, analógový ph sensor / Meter PRO Kit 1 kus 

a senzor zákalu pro Arduino V1.0 2 Grove – senzor oxidačno-redukčného potenciálu 2 kusy  

budú používať žiaci pri realizácii projektu s prírodovedno-informatickým zameraním  

- Dary mini PC HP 260 G4 4 kusy budú slúžiť pri výuke a rpi mimoškolských činnostiach. 

- Dar Harman/Kardon Go+Play bezdrôtové reproduktory 1 set budú žiaci využívať na 

pohodové počúvanie hudby bez použitia zbytočných káblov.  

- Dar Cherub WTB-005 Sustain pedál s prepínaním polarity vhodný pre digitálne piána 1 

kus bude slúžiť žiakom k mimoškolským aktivitám. 

- Dary Soudking DF032-6 čierna oceľový stojan na klávesy 1 kus, On-Stage MSP7703 

mikrofónový stojan, Konig and Meyer 85055 3/8“ 5/8“ mikrofónová objímka, Bespeco 

HDPJ600 čierna 6m rovný-zalomený nástrojový kábel budú žiaci používať ako súčasť 

hudobného štúdia pri príprave rôznych školských a mimoškolských aktivít. 

- Dar Genius SP-HF 1250B/Stereo/40/čierna USB reproduktory (set obsahuje 2 kusy) 4 sety 

žiaci budú používať ako súčasť práce s PC. 

 

čl. III 

Spôsob odovzdania 

Darca dar odovzdá obdarovanému do 5 dní po podpísaní zmluvy. 

 

čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

1) Obdarovaný môže použiť dar len na účel, na ktorý bol tento určený. 

 

2) Obdarovaný sa zaväzuje hodnoverne darcovi preukázať spôsob použitia daru a použitia 

prostriedkov.  

 

3) Nedodržanie účelu použitia daru obdarovaným alebo nepredloženie dokladov preukazujúcich 

spôsob použitia daru obdarovaným je považované za správanie, ktorým obdarovaný hrubo 

porušuje dobré mravy. Takéto porušenie dobrých mravov zakladá povinnosť obdarovaného 

vrátiť dar späť. 

 

čl. V 

Záverečné ustanovenia  

1) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

 

2) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. 

 

3) Táto zmluva má 2 vyhotovenia, z ktorých každé má povahu originálu. Každá zmluvná strana 

obdrží jednu z nich. 

   

 

V Košiciach, dňa 21.12.2022 

 

 

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

        darca           obdarovaný 


