
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAROVACIA ZMLUVA Č. 03/2021/SICT 

ZO DŇA 22.10.2021 

MEDZI 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 
 

A 

Obchodná akadémia Michalovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÁTO DAROVACIA ZMLUVA Č. 03/2021/SICT (ĎALEJ LEN ZMLUVA) JE UZAVRETÁ V ZMYSLE 
§628 A NASL. ZÁKONA Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKY ZÁKONNÍK V PLATNOM ZNENÍ 
 
MEDZI: 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, 829 09 Bratislava, Slovenská republika , 
zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa., vložka číslo: 3496/B, IČO: 35 914 921, 
DIČ: 2021920065,  IČ DPH: SK2021920065, zastúpená Ing. Romanom Gonom – predsedom predstavenstva   a 
Mgr. Petrom Chandogom – riaditeľom Sekcie informačných a komunikačných technológií Železničnej 
spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ďalej len „Darca“) 

Obchodná akadémia Michalovce, Kapušianska č.592/2, Michalovce,  PSČ 071 01, IČO: 31953549, DIČ 
2020743901,  zastúpené  Ing. Danou Kerekešovou, riaditeľkou školy (ďalej len „Obdarovaný“). 

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo  „Zmluvná strana“). 

  

1. PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k periférnym zariadeniam vo 
vlastníctve Darcu, presne špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Predmet daru“), do 
výlučného vlastníctva Obdarovaného.   

2. DAROVANIE  

2.1 Darca na základe tejto Zmluvy daruje a prenecháva do výlučného vlastníctva Obdarovanému Predmet 
daru a Obdarovaný ho s vďakou prijíma 

2.2 Obdarovaný sa stáva vlastníkom Predmetu darovania okamihom kedy ho od Darcu v zmysle bodu 3.1 
tejto Zmluvy prevezme. Týmto okamihom zároveň prechádza na Obdarovaného aj nebezpečenstvo 
škody na Predmete darovania. 

3. ĎALŠIE DOHODNUTÉ PODMIENKY A VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1 Obdarovaný sa zaväzuje do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy Predmet daru prevziať 
v sídle Darcu a zabezpečiť jeho odvoz, a to všetko na vlastné náklady. V prípade, že sa Obdarovaný 
dostane do omeškania s prevzatím Predmetu daru a Predmet daru neprevezme od Darcu ani 
v dodatočnej lehote určenej mu k tomu v písomnej výzve Darcu, je Darca oprávnený od tejto Zmluvy 
odstúpiť. Ak Obdarovaný odmietne niektorú z vecí, ktoré sú Predmetom daru od Darcu prevziať, táto 
Zmluva zaniká v časti týkajúcej sa týchto vecí. 

3.2 Prevzatie Predmetu daru Obdarovaný potvrdí podpisom preberacieho protokolu, ktorým sa rozumie 
písomný dokument, ktorým kontaktné osoby Zmluvných strán potvrdia prevzatie Predmetu daru 
Obdarovaným (Preberací protokol tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy). 

 
3.3 Miesto a čas odovzdania a prevzatia Predmetu daru si Zmluvné strany dohodnú prostredníctvom 

kontaktných osôb.   
 
3.4 Obdarovaný vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom všetkých vecí tvoriacich Predmet daru, ich súčasný 

stav a miera opotrebenia mu je dobre známa a prijíma ich od Darcu v stave ako stoja a ležia.  

4. KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1 Kontaktné osoby Darcu: 
Meno a priezvisko Telefón E-mail 
   

 
4.2 Kontaktné osoby Obdarovaného: 

Meno a priezvisko Telefón E-mail 
   

 
 



 
5. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými 
zástupcami obidvoch Zmluvných strán účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  v spojení s ust. § 5a ods. 2 zákona č.  
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších prepisov. 

 
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA 

6.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:  
 Príloha č. 1 - Zoznam periférnych zariadení, 

Príloha č. 2 – Preberací protokol. 
 

6.2 Ustanovenia tejto Zmluvy je možné meniť výlučne len na základe písomnej dohody Zmluvných strán 
formou písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov k Zmluve, podpísaných obidvoma Zmluvnými 
stranami. 

 
6.3 Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží 

jeden rovnopis.  
 
6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť 

nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe 
ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Zmluvu uzatvorili 
dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom 
Zmluvy ju prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali. 

 

NA DÔKAZ TOHO ZMLUVNÉ STRANY ZMLUVU  PODPÍSALI V DEŇ, KTORÝ JE 
UVEDENÝ NA PRVEJ STRANE ZMLUVY. 

 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  Obchodná akadémia Michalovce 

 

V Bratislave dňa: ................................. 

 

  

V Bratislave dňa: ................................. 

 

................................................... 
Ing. Roman Gono  
predseda predstavenstva 

 ................................................... 
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy  

 

 

  

................................................... 
Mgr. Peter Chandoga  
riaditeľ Sekcie informačných a komunikačných 
technológií 

   

 


