
Darovacia zmluva 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

uzatvorená medzi 

Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava 
IČO: 35 793 783 
IČ DPH: SK2020279415 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka 1160/B 
konajúca štatutárnym orgánom - spoločnosťou Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o., 
IČO: 35 790 563, zastúpenou konateľmi: Matúš Gála a Martin Nagy 

(ďalej len „spoločnosť Lidl") 

a 

Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok 
Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
IČO: 360 622 01 

zastúpená riaditeľkou školy: Ing. Monika Hlúšková 

(ďalej len „škola") 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Spoločnosť Lidl prevádzkuje v Slovenskej republike sieť predajní potravín LiDL. Dňa 
13.2.2017 otvorila spoločnosť Lidl predajňu potravín LiDL po modernizácií v Pezinku 
(ďalej len "predajňa"). 

1.2 Pri príležitosti otvorenia zmodernizovanej predajne sa spoločnosť Lidl rozhodla 
podporiť školu vecným darom, a prispieť tak k podpore vzdelávania a rozvoja časti 
mesta, v ktorej sa predajňa nachádza. 

1.3 V prvý deň otvorenia predajne po modernizácií uskutočnila spoločnosť Lidl "internú 
zbierku" z každého nákupu v predajni a to tak, že 50 centov z každého nákupu nad 10, 
- EUR v predajni odložila pre účely poskytnutia vecného daru škole. Takto vyzbieraná 
čiastka predstavuje sumu vo výške 1.197,- EUR. Spoločnosť Lidl vyzbieranú čiastku 
navýšila a rozhodla sa podporiť školu sumou v celkovej výške 3 000,- EUR. 

1.4 Predmetom a účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných 
strán vyplývajúce z rozhodnutia spoločnosti Lidl podporiť školu vecným darom. 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Spoločnosť Lidl poskytne škole podporu vo forme vecného daru v celkovej hodnote 
3 000,- EUR vrátane DPH za podmienok upravených v tejto zmluve. 
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2.2 Podpora vo forme vecného daru predstavuje športové pomôcky podľa vlastného 
výberu školy (ďalej spolu len „predmet daru"). 

2.3 Určený zástupca školy vybral tovar určený na šport, voľný čas a edukáciu vhodný pre 
školu a žiakov školy a zaslal kompletný zoznam s týmto tovarom e-mailom spoločnosti 
Lidl pred podpisom tejto zmluvy. Spoločnosť Lidl zabezpečí na vlastné náklady nákup 
vybraného tovaru cez externé spoločnosti, pričom tento tovar bude v termíne 
dohodnutom so spoločnosťou Lidl doručený spolu s interaktívnou tabuľou priamo do 
priestorov školy a bude škole bezplatne odovzdaný. Kompletný zoznam vybraného 
tovaru tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy. 

2.4 Predmetom tejo zmluvy je záväzok spoločnosti Lidl bezplatne previesť predmet daru do 
výlučného vlastníctva školy a záväzok školy prijať predmet daru do svojho výlučného 
vlastníctva. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť Lidl ako výlučný vlastník na základe tejto 
zmluvy bezplatne prenecháva (daruje) škole do jeho výlučného vlastníctva predmet 
daru špecifikovaný v bode 2.2 tejto zmluvy, a to v celom rozsahu. 

2.6 Škola predmet daru špecifikovaný v bode 2.2 tejto zmluvy prijíma do svojho výlučného 
vlastníctva zaväzuje sa, ze predmet daru využije výlučne pre potreby školy a žiakov 
školy. 

3. Nadobudnutie vlastníctva a vyhlásenia zmluvných strán 

3.1 Škola nadobudne predmet daru do svojho výlučného vlastníctva dňom prevzatia 
predmetu daru od spoločnosti Lidl po podpise tejto zmluvy. Prevzatie sa uskutoční 
v zmysle bodu 2.3 tejto zmluvy. 

3.2 Škola prehlasuje, že sa oboznámila so stavom predmetu daru, jeho stav je jej dobre 
známy a predmet daru v tomto stave prijíma. 

3.3 Spoločnosť Lidl prehlasuje, že škole poskytla všetky informácie týkajúce sa predmetu 
daru, pričom jej nie sú známe žiadne vady predmetu daru, na ktoré by mala školu 
upozorniť v zmysle § 629 Občianskeho zákonníka. 

4. Záverečné ustanovenia 

4.1 Neúčinnosť, neplatnosť a/alebo nerealizovateľnosť jednotlivých ustanovení tejto 
zmluvy sa nedotýka účinnosti zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že neúčinné, neplatné alebo nerealizovateľné ustanovenia nahradia takým 
účinným a realizovateľným ustanovením, ktoré sa pokiaľ možno čo najviac približuje 
pôvodnému úmyslu zmluvných strán. 

4.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú robené výlučne formou písomných dodatkov 
podpísaných zmluvnými stranami. 
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4.3 Na zmluvu a všetky z nej vyplývajúce právne vzťahy sa použije výhradne právny 
poriadok Slovenskej republiky, predovšetkým ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník. 

4.4 Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na to, aby všetky spory, ktoré 
medzi nimi vzniknú pri realizácii tejto zmluvy, boli riešené dohodou. Ak nedôjde 
k dohode, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená podať návrh na riešenie sporu 
na vecne a miestne príslušnom všeobecnom súde v Slovenskej republike. 

4.5 Akákoľvek komunikácia, plnenie informačných povinností a iné oznámenia podľa tejto 
zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa bude uskutočňovať prostredníctvom nižšie 
uvedených kontaktných osôb telefonicky a/alebo prostredníctvom e-mailu, pokiaľ zo 
strany spoločnosti Lidl a/alebo školy nebude druhou zmluvnou stranou oznámená iná 
kontaktná osoba s inými kontaktnými údajmi: 

• Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
pani Zuzana Sobotová 
Telefón: 02/58 27 94 43 
e-mail: zuzana.sobotova@lidl.sk 

• Základná škola 
Ing. Monika Hlúšková 
Telefón: 033/ 641 22 53 
e-mail: riaditelka@zsfandlyho.sk 

4.6 Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú: 
Príloha č.1: Zoznam vybraného tovaru. 

4.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 
originál. 

4.8 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4.9 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, a že bola 
uzatvorená po vzájomnej dohode ako prejav ich slobodnej vôle. Na znak súhlasu s jej 
obsahom ju zmluvné strany podpisujú. / 

J - 3 m \ 2017 
V Ppzinku, dňa 27.4.2^t7 V Brat is láv 

Základňa SKoia 
Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka 

Lidl Slovensk^/repjEBÍika, v.o 
Matúš " - - ' - - " i 

s. 
níka 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Fándlyho 11 

902 01 P E Z 1 N O K 
Lidl Slove^sk^ republika, v.o.s. 
Martin NagV, konateľ spoločníka 

- A -

Lidl Slovenská repuSllika. v.o.s. 
Ružinovská '1/E, 821 02 Bratislava 
IČO: 35793783 DIČ: 202C"~" 

IČ - DPH: SK202027S 
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Názov školy, adresa a kontakt Športové potreby špecifikácia ks 

Základná škola Pezinok 

Fándlyho 11 

902 01 Pezinok 

Ing. Monika Hlúšková - riaditeľka 

033/ 641 22 53 

riaditelka (fflzsfandlvho.sk 

Volejbalová lopta http://www.volleyshop.sk/index.php?route=product/product&product_id=51 10 Základná škola Pezinok 

Fándlyho 11 

902 01 Pezinok 

Ing. Monika Hlúšková - riaditeľka 

033/ 641 22 53 

riaditelka (fflzsfandlvho.sk 

Volejbalové dresy: dievčatá 

httD//www.errea.sk/sortimenťdresv/voleibal/dresv-trenirkv2013-11-25-09-48- 30 

Základná škola Pezinok 

Fándlyho 11 

902 01 Pezinok 

Ing. Monika Hlúšková - riaditeľka 

033/ 641 22 53 

riaditelka (fflzsfandlvho.sk 

Volejbalové dresy: dievčatá 
311681352535/amazon-amazon-detail 10 x L. 10 x M. 10 x S 

30 

Základná škola Pezinok 

Fándlyho 11 

902 01 Pezinok 

Ing. Monika Hlúšková - riaditeľka 

033/ 641 22 53 

riaditelka (fflzsfandlvho.sk 

Volejbalové dresy: dievčatá 
Farba dresu: D740000150 AMAZON AZUR.MODRÁ-BIELA 

Farba trenirok: D745000150 AZÚR.MODRÁ-BIELA 

30 

Základná škola Pezinok 

Fándlyho 11 

902 01 Pezinok 

Ing. Monika Hlúšková - riaditeľka 

033/ 641 22 53 

riaditelka (fflzsfandlvho.sk 

Florbalové hokejky http://www.florbalsport.sk/florbalove-hokejky-pre-skoly/ 20 

Základná škola Pezinok 

Fándlyho 11 

902 01 Pezinok 

Ing. Monika Hlúšková - riaditeľka 

033/ 641 22 53 

riaditelka (fflzsfandlvho.sk 

AutobrankárTempish GOAL 
BUSTER 160 x 115cm 

http://www.florbalsport.sk/autobrankari/autobrankar-tempish-goal-buster-160-

x-115cm 
2 

Základná škola Pezinok 

Fándlyho 11 

902 01 Pezinok 

Ing. Monika Hlúšková - riaditeľka 

033/ 641 22 53 

riaditelka (fflzsfandlvho.sk Loptička florbalové 40 

Futbalová sada Corner 
veľkosti od 4 rokov až po XXL, modrá/biela dres + šortky + štucne-
http://www.superfutbai.sk (modrá-biela) 

10 

Futbalová sada KIT OLIMPIA dres + šortky + štucne- http://www.superfutbai.sk (červená-čierna) 10 

Halová lopta Halová lopta, Madrid Sala Ball, zelená 4 

Futbalová lopta 16 

Švihadlo 3 metre 16 

Veľké kužele 38 cm 20 

Basketbalová lopta 10 

Športový balík Motorika http://www.naseskolky.sk/Sportovy-balik-MOTORIKA-d931.htm 1 

Stopky Fitstar http://www.naseskolky.sk/Stopky-Fitstar-d927.htm 3 

Stupňované prekážky http://www.naseskolky.sk/Stupnovane-prekazky-d919.htm 1 

Balančná doska http://www.naseskolky.sk/Kruhova-balancna-doska-d877.htm 3 

Meracie pásmo http://www.naseskolky.sk/Meracie-pasmo-50m-d925.htm 1 

Cenová ponuka 

cena za kus cena spolu 

59,99 599,90 

20,99 629,70 

12,99 259,80 

56,99 113,98 
0,99 39,60 

20,99 209,90 

20,99 209,90 
32,99 131,96 
10,99 175,84 

1,99 31,84 
2,99 59,80 
8,99 89,90 

159,50 159,50 
19,99 59,97 

139,50 139,50 
29,50 88,50 
19,99 19,99 

n 
Celkom| 3 019,58| 

I 
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