
Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  PC zostavu  v sume 583,02 Eur 
(slovom päťstoosemdesiattri Eur dva centy ) v zmysle faktúry č. 2145005750, ktorá 
tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  úložné zostavy  v sume 2329,90 Eur 
(slovom dvetisíc tristodvadsaťdeväť Eur deväťdesiat centov ) v zmysle faktúry č. 
5252138, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  tlač kníh Programu APROGEN  pre 
výučbu v sume 1270,72 Eur (slovom tisíc dvestosedemdesiat Eur sedemdesiatdva 
centov ) v zmysle faktúry č. 140212, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  jedálenskú zostavu na zveľadenie 
priestorov školy v sume 130,25 Eur (slovom stotridsať Eur dvadsaťpäť centov ) 
v zmysle faktúry č. 209368416, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  sedaciu súpravu na zveľadenie 
priestorov školy v sume 361,50 Eur (slovom tristošesťdesiat Eur päťdesiat centov ) 
v zmysle faktúry č. 209447178, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  konferenčný stolík na zveľadenie 
priestorov školy v sume 55,25 Eur (slovom päťdesiatpäť Eur dvadsaťpäť centov ) 
v zmysle faktúry č. 209815581, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  výučbové pomôcky na geografiu  
v sume 272,00 Eur (slovom dvestosedemdesiat Eur ) v zmysle faktúry č. 82014, ktorá 
tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  výučbové pomôcky v sume 1537,49 
Eur (slovom tisíc päťstotridsaťsedem Eur štyridsaťdeväť centov ) v zmysle faktúry č. 
1300150236, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  tričká s potlačou v sume 921,60 Eur 
(slovom deväťstodvadsaťjeden Eur  šesťdesiat centov ) v zmysle faktúry č. 3401410, 
ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  opravu priestorov školy v sume 
3124,98 Eur (slovom tritisíc stodvadsaťštyri Eur deväťdesiatosem centov ) v zmysle 
faktúry č. 2014018, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  náradie do telocvične v sume  
280,62 Eur (slovom dvestoosemdesiat Eur šesťdesiatdva centov ) v zmysle faktúry č. 
140059, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  výučbové pomôcky  v sume 283,50 
Eur (slovom dvestoosemdesiat tri Eur päťdesiat centov ) v zmysle faktúry č. 
141313224, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  korkovú nástenku v sume 18,10 Eur 
(slovom osemnásť Eur desať centov ) v zmysle faktúry č. 2142012705, ktorá tvorí 
prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 
 

Darca:                 Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 
 
Obdarovaný:             Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                  PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:       31787088 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 
(ďalej len Obdarovaný) 

 
Darca a Obdarovaný uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej len zmluva): 

 
                                                                    Čl. I 

  Predmet a účel darovania 
 

1. Darca daruje Obdarovanému na skvalitnenie výučby nadaných detí na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho prostredia v Škole pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnáziu v Bratislave na Teplickej ulici č. 7  skrinky na dataprojektory v sume 
339,95 Eur (slovom tristotridsaťdeväť Eur deväťdesiatpäť centov ) v zmysle faktúry č. 
80142434, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
                                                   Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
      1.   Obdarovaný vyhlasuje, že s vďakou dar prijíma. 

2. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti ani záväzky 
poskytnúť akúkoľvek protihodnotu daru. 

3. V prípade, že darované predmety nebudú využívané pre určený účel, je Obdarovaný 
povinný vrátiť dar v plnej výške do troch dní odo dňa, keď sa darovanie stalo 
neúčinným. 

Čl. III. 
                                                    Záverečné ustanovenia 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú     
       stranu. 
2. Obe strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami  
oboch zmluvných strán. 
 
 

V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
...............................................................                      ............................................................... 
      darca                                                                            obdarovaný 



Darovacia zmluva 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákona 
medzi 

 

 



 
 

Zmluva o bezplatnom prenájme 

uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 
Prenajímateľ:           Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 

 
 (ďalej aj ako „prenajímateľ“) 

a 
Nájomca:                   Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                 PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:      31787088 
Bankové spojenie:       Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 

 

 (ďalej aj ako „nájomca“) 

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o bezplatnom prenájme za týchto podmienok: 
 

Článok I 
 Predmet nájmu 

 
Prenajímateľ sa zaväzuje bezodplatne prenechať nájomcovi do užívania dataprojektory 
v sume 14 745,36 Eur (slovom štrnásťtisíc sedemstoštyridsaťpäť Eur tridsaťšesť centov ) 
v zmysle faktúry č. 14027, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

Článok II 
Účel nájmu 

1) Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi výlučne za účelom skvalitnenia 
výchovno – vzdelávacieho procesu  v Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu na 
Teplickej 7, 831 02 Bratislava. 
 2)   Nájomca sa zaväzuje, že bude predmet nájmu využívať v súlade s dohodnutým účelom.  
 

Článok III 
Práva a povinnosti prenajímateľa 

1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi do užívania v stave 
spôsobilom na dohodnuté užívanie.  
2)  Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi nerušené užívanie predmetu nájmu 
po celú dobu účinnosti tejto zmluvy. 
 
 
 
 



 
 

Článok IV 
Práva a povinnosti nájomcu 

 
1) Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na predmete prenájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca 
za vzniknutú škodu. 
2) V prípade skončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v 
akom bol prevzatý, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. 
3) Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do prenájmu tretej osobe bez predošlého 
písomného súhlasu prenajímateľa. 
 

Článok V 
  Doba nájmu 

Zmluvné strany sa dohodli, že bezplatný nájom sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov k nej. Dodatky sa 

podľa poradia číslujú a označia dátumom. 
2) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 
3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre nájomcu a jeden pre 
prenajímateľa. 
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 
podpísali. 
 

 
V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
                                                               

............................................................                   ............................................................... 
       prenajímateľ                                                              nájomca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

Zmluva o bezplatnom prenájme 

uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 
Prenajímateľ:           Občianske združenie na podporu nadaných detí -  AVOS 
Sídlo (adresa):         Teplická 7, 831 02  Bratislava 
Zastúpené:               Ing. Jozefom Juricom, predseda OZ 
IČO:                         31805434 
DIČ:             2021621800    
Bankové spojenie:     TATRA BANKA a.s., Bratislava 
IBAN:                 SK91 1100 0000 0026 2970 9315 

 
 (ďalej aj ako „prenajímateľ“) 

a 
Nájomca:                   Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Sídlo (adresa):           Teplická 7  831 02 Bratislava 
Zastúpená:                 PhDr.Jolanou  Laznibatovou, CSc., riaditeľkou 
IČO:      31787088 
Bankové spojenie:       Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                   SK78 8180 0000 0070 0047 4806 

 

 (ďalej aj ako „nájomca“) 

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o bezplatnom prenájme za týchto podmienok: 
 

Článok I 
 Predmet nájmu 

 
Prenajímateľ sa zaväzuje bezodplatne prenechať nájomcovi do užívania notebooky v sume 
7500,00 Eur (slovom sedemtisícpäťsto Eur) v zmysle faktúry č. 14024, ktorá tvorí prílohu 
k tejto zmluve. 
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

Článok II 
Účel nájmu 

1) Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi výlučne za účelom skvalitnenia 
výchovno – vzdelávacieho procesu v Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu na 
Teplickej 7, 831 02 Bratislava. 
 2)   Nájomca sa zaväzuje, že bude predmet nájmu využívať v súlade s dohodnutým účelom.  
 

Článok III 
Práva a povinnosti prenajímateľa 

1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi do užívania v stave 
spôsobilom na dohodnuté užívanie.  
2)  Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi nerušené užívanie predmetu nájmu 
po celú dobu účinnosti tejto zmluvy. 
 
 
 
 



 
 

Článok IV 
Práva a povinnosti nájomcu 

 
1) Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na predmete prenájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca 
za vzniknutú škodu. 
2) V prípade skončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v 
akom bol prevzatý, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. 
3) Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do prenájmu tretej osobe bez predošlého 
písomného súhlasu prenajímateľa. 
 

Článok V 
  Doba nájmu 

Zmluvné strany sa dohodli, že bezplatný nájom sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov k nej. Dodatky sa 

podľa poradia číslujú a označia dátumom. 
2) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 
3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre nájomcu a jeden pre 
prenajímateľa. 
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 
podpísali. 
 

 
V Bratislave,                                        V Bratislave,   
 
 
                                                               

............................................................                   ............................................................... 
       prenajímateľ                                                              nájomca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 




