
DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená v súlade s § 628 Občianského zákonníka v platnom znení 
medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OKTE, a.s.

sídlo: Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava
zastúpená: Ing. Michal Cabala, PhD., predseda predstavenstva 

Ing. Milan Lipovský, člen predstavenstva
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sa, vložka č. 5087/B
IČO: 45 687 862
DIČ: 2023089728
IČ DPH: SK2023089728
(ďalej len „darca")

a

2. Obec Miloslavov

sídlo: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
zastúpená: Milan Baďanský, starosta obce
IČO: 00 304 948
DIČ: 2020662182
IČDPH: neplatiteľ DPH
(ďalej len „obdarovaný")

I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru v hodnote 2 633,32 EUR vrátane DPH, slovom 
dvetisícšesťstotridsaťtri EUR a tridsaťdva centov (ďalej len vecný dar), v tejto špecifikácii:

a. Tablet iPad 128 sivý á 307,54... 2 ks
b. Tablet iPad 128 zlatý á 291,34... 2 ks
c. Mobil iPhone SE zlatý á 249,17... 2 ks
d. Mobil iPhone SE sivý á 249,17... 2 ks

Darca poskytuje vecný dar pre Základnú školu so sídlom Alžbetin Dvor 81, 90042 Miloslavov na podporu 
programových cieľov a na pomoc pri zabezpečovaní plnenia úloh a plnohodnotného výkonu činnosti 
školy v súlade s osobitnými predpismi.

II.
Odovzdanie daru

Darca odovzdá vecný dar obdarovanému po podpise tejto zmluvy na základe preberacieho protokolu. 
Odovzdanie a prevzatie vecného daru potvrdí darca a obdarovaný svojim podpisom na preberacom 
protokole.



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. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

r—-

V Bratislave, dňa

Ing. Michal Cabaia, m^. 
predseda predstavenstva

Ing. Milan Lipovský 

člen predstavenstva

V Miloslavove, dňa

Obdarovaný:

Milan Báďanský 
starosta obce



Preberací protokol

Odovzdávajúci:

OKTE, a.s.
sídlo: Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava
zastúpená: Ing. Michal Cabala, PhD., predseda predstavenstva 

Ing. Milan Lipovský, člen predstavenstva
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sa, vložka č. 5087/B
IČO: 45 687 862
DIČ: 2023089728
IČ DPH: SK2023089728
(ďalej len „darca")

a

Preberajúci:

Obec Miloslavov
sídlo: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
zastúpená: Milan Baďanský, starosta obce
IČO: 00 304 948
DIČ: 2020662182
IČDPH: neplatiteľ DPH
(ďalej len „obdarovaný")

Preberajúci svojím podpisom potvrdzuje, že od odovzdávajúceho prevzal vecný dar v hodnote celkom 
2 633,32 EUR vrátane DPH v tomto obsahu a rozsahu:

Tablet iPad 128 sivý 
Tablet iPad 128 zlatý 
Mobil iPhone SE zlatý 
Mobil iPhone SE sivý

á 307,54 EUR v počte 2 ks 
á 291,34 EUR v počte 2 ks 
á 249,17 EUR v počte 2 ks 
á 249,17 EUR v počte 2 ks

V Bratislave, dňa....

za odovzdávajúceho

Michal Cabala 
predseda predstavenstva

za preberajúceho

Milan Baďanský 
starosta ober

podpis:... podpis:.


