
Darovacia zmluva 

 
uzatvorená  medzi:  
 

obdarovaným:  

Základná škola Eduarda Schreibera 
 

020 61   Lednické Rovne, Schreiberova 372 

IČO:   31202462 

Zastúpená: Mgr. Ľubou Potočnou, riaditeľkou školy 

 

 

a darcom 

SRRZ RZ pri Základnej škole  Eduarda Schreibera 
 

020 61  Lednické Rovne, Schreiberova 372 

IČO:   17319617/087 

Zastúpené:  Mgr. Katarínou Jamborovou, predsedníčkou RZ  

 

 

1. Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je vecný dar v prospech obdarovaného. Vecný dar poskytnutý 

obdarovanému bude v hodnote =2.149,14  Eur vrátane DPH, slovom: 

dvetisícstoštyridsaťdeväť eur a štrnásť centov.  

 

2. Účel zmluvy 

 
Poskytnutý dar má slúžiť ako školské učebné pomôcky pre žiakov v predmete fyzika, 

slovenský jazyk a literatúra, pre školskú knižnicu a ako školský nábytok pre učebňu 

biológie. 
 

Jedná sa o fyz. pomôcky: 

1 ks autíčko so solárnym článkom, motorom za 57,90 eur/kus. 

 

Uvedený tovar bol zakúpený od firmy Učebné pomôcky Slovakia, Malachovská cesta 17,  

974 05 Banská Bystrica. Platba bola realizovaná faktúrou č. 45/2015.  

 

Učebné fyz. pomôcky:  

1 ks mechanická sada Kladka, kladkostroj... za 188,78 eur/ kus, 

1 bal. kvapalinový hustomer, sada 2 ks za 13,76 eur/sada,  

1 ks demonštrácia Archimedovho zákona, sada  za 152,62 eur/sada, 

1 ks sklenená vaňa za 105,98 eur/kus, 

1 ks vákuová nádoba pre žiacke pokusy za 41,41 eur/kus, 

1 ks Magdeburské pologule pre žiacke pokusy za 9,49 eur/kus, 

1 ks bimetalový prúžok s rúčkou za 26,53 eur/kus, 

1 ks kalorimeter za 22,26 eur/kus, 

1 ks kompletná magnetická optická sada s magnetom za 651,50 eur/sada, 

1 ks gule a prstenec za 11,17 eur/kus, 

1 ks miešanie farieb LED diódami za 94,74 eur/kus.  



 

Tento tovar bol zakúpený od firmy Conatex, s. r. o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava. Platba 

bola realizovaná faktúrou č. 14100019. 

 

 

Učebné pomôcky pre SJL, školskú knižnicu:  

10 ks Matilda (Roald Dahl) za 7,30 eur/kus, 

10 ks Najkrajšie rozprávky z celého sveta ( J. Grimm, W. Grimm, H. CH. Andersen, Ch. 

Perrault) za 8,46 eur/kus, 

10 ks Poškoláci (Gabriela Futová) za 7,13 eur/kus, 

10 ks Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej (Ondrej Sliacky) za 9,41 eur/kus. 

 

Tieto knižné tituly boli zakúpené od firmy Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 

Martin. Platba bola realizovaná faktúrou č. 1148886501. 

 

Školský nábytok - učebňa biológie: 

3 ks skriňa 2-dverová policová za 116,00 eur/kus, 

1 ks skriňa rohová otvorená za 102,00 eur/kus. 

 

Tento tovar bol dodaný firmou Anton Koyš – stolárstvo, Hviezdoslavova 8/8, 018 63 Ladce. 

Platba bola realizovaná faktúrou č. 5/2015. 

 

 

3. Záverečné ustanovenia 

 
Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, každá strana obdrží jedno vyhotovenie.  

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť vlastnoručným podpisom oprávnených zástupcov 

zmluvných strán.  

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 25. marca  2015   

 

 

 

 

 

 

 

Darca:.................................................  Obdarovaný: ............................................. 


