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Darovacia zmluva
uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
(ďalej len „Darca“)

Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.
Legionárska 10, 811 07 Bratislava
44 921 101
Ing. Marek Rešovský a Ing. Pavel Jireček, konatelia

a
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálny palác, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora v zmysle
Rozhodnutia č. 6/2001 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový
poriadok)
(ďalej len „Obdarovaný“)
(Darca a Obdarovaný ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet Zmluvy
1. Na základe tejto Zmluvy Darca poskytne Obdarovanému dobrovoľne a bezodplatne a za
podmienok ďalej stanovených v tejto Zmluve Dar: 16 laptopov a 16 monitorov, ktorých popis
sa nachádza v prílohe č. 1 (ďalej len „Dar“).
2. Darca odovzdá Dar Obdarovanému a Obdarovaný Dar s vďakou prijíma a použije v súlade
s touto Zmluvou.
3. Obdarovaný je oprávnený využiť Dar výhradne na účely zvyšovania počítačovej gramotnosti,
dištančného primárneho, sekundárneho a terciárneho vzdelávania u osôb, ktoré sú
ubytované v priestoroch Mestskej ubytovne Fortuna na Agátovej ul. 1/A v Bratislave (ďalej len
“MUF”). Dar budú tiež používať pracovníčky a pracovníci Referátu sociálnych vecí, ktoré/í
klientov a klientky v MUF sprevádzajú Zariadenia, prenosné počítače a zobrazovacie jednotky,
budú riadne zaevidované v majetku Obdarovaného.
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Článok II.
Bezplatnosť a dobrovoľnosť odovzdania
a prevzatia daru
1.

Darca odovzdáva Dar do 10 dní od účinnosti tejto Zmluvy a Obdarovaný prevezme Dar
bezplatne a dobrovoľne s tým, že Dar bude použitý na účel stanovený v čl. I., ods. 3. tejto
Zmluvy.

2.

Obdarovaný berie na vedomie, že Dar je v dobrom technickom stave, s ktorým sa oboznámil
a po bezpečnom preformátovaní HDD bez operačného systému MS Windows a Balíka
Microsoft Office. Darca prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne technické ani právne vady na
uvedenom Dare.

3.

Darca je oprávnený vykonať kontrolu použitia Daru. V prípade, že Dar bude použitý na iný ako
dohodnutý účel v tejto Zmluve, uplatňuje si Darca nárok na vrátenie poskytnutého Daru.

4.

Obdarovaný berie na vedomie, že v prípade použitia Daru na iný ako dohodnutý účel v tejto
Zmluve, je povinný vrátiť Dar Darcovi, a to do 3 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti
Darcu o vrátenie Daru.
Článok III.
Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sú oprávnené uviesť svoje identifikačné údaje alebo logá, prípadne odkazy na
internetové stránky v materiáloch o Darcovi a Obdarovanom, zverejniť fotografie, ktoré si
poskytnú, pričom v zmysle tohto ustanovenia s týmto vyjadrujú súhlas a vyhlasujú, že tieto
materiály získali v súlade so zákonom. V prípade použitia identifikačných údajov alebo logá na
sociálnych sieťach, webových stránkach či tlačených materiáloch, sa zmluvne strany dohodli,
že sa o tomto písomne, príp. prostredníctvom emailu, informujú ešte pred zverejnením
materiálov. Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v zmysle uvedeného tak, aby
nedochádzalo k zneužitiu ich dobrého mena.
2. Obdarovaný týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že
(i) má plnú spôsobilosť na právne úkony, je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu a plnenie podľa
tejto Zmluvy nie je v rozpore so žiadnou existujúcou zmluvou, ktorej účastníkmi je Darca
alebo Obdarovaný. Obdarovaný sa zaväzuje, že plnenie vyplývajúce z tejto Zmluvy nebude
v rozpore so žiadnymi nárokovateľnými právami tretích osôb, (napr. prípadne zákonné
záväzky Obdarovaného) ;
(ii) neexistuje žiadny nárok, právo alebo žaloba, ani tieto nehrozia vo vzťahu k
Obdarovanému, ktoré by akýmkoľvek spôsobom ovplyvnili postavenie Darcu vyplývajúce
z tejto Zmluvy;
(iii) plnenie vyplývajúce z tejto Zmluvy pre Obdarovaného neporuší žiadne práva tretích osôb,
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a to najmä osobnostné práva, práva na súkromie, dobrú povesť či práva duševného
vlastníctva tretej osoby.
3. Ak sa preukáže niektoré z tvrdení uvedených v čl. III. ods. 2. tejto Zmluvy nepravdivé, bude sa
to považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy, čo umožňuje Darcovi využiť právo na
odstúpenie od Zmluvy, pričom právo Darcu na náhradu škody, týmto nie je dotknuté.
4. Za žiadnych okolností nebude Darca zodpovedný za ušlé príjmy, ušlé zisky, náhodné,
nepriame, následné a zvláštne škody, prípadne odškodnenia podľa trestnoprávnych
predpisov, vzniknuté Obdarovanému v súvislosti s poskytnutím Daru podľa tejto Zmluvy.
Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré
mali za následok porušenie povinnosti alebo oneskorené plnenie povinnosti druhej zmluvnej
strany, za predpokladu, že o týchto okolnostiach bude dotknutú zmluvnú stranu bezodkladne
informovať. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa nepovažujú pracovné spory.
5. V prípade porušenia povinností špecifikovaných v tejto Zmluve zo strany Obdarovaného alebo
Darcu, je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú najprv riešené cestou zmieru, pričom
v prípade nedosiahnutia riešenia cestou zmieru, bude spor predložený príslušnému súdu
Slovenskej republiky.
2. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto Zmluvy budú vyhotovené písomne a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Obdarovaný nie je oprávnený postúpiť
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Darcu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva tvorí úplnú dohodu o predmete Zmluvy a nahrádza
všetky predchádzajúce dohody a dojednania medzi zmluvnými stranami. Práva a povinnosti
zmluvných strán výslovne neupravené touto Zmluvou riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.
4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti Zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade
neplatnosti celej Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými
ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými
ustanoveniami.
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5. Zmluvné strany súhlasia, že výmena akýchkoľvek informácií na základe tejto Zmluvy sa bude
realizovať na nedôvernej báze, pokiaľ sa zmluvné strany v osobitnej zmluve o zachovaní
dôvernosti informácií nedohodnú inak.
6. Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obdarovaného v zmysle ust. § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s
§ 47a Občianskeho zákonníka.
7. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, jeden obdrží Darca a dva Obdarovaný.
8. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy v
plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a
zrozumiteľne bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek
psychického alebo fyzického nátlaku. Na potvrdenie uvedeného zástupcovia zmluvných strán
týmto pripájajú svoj podpis.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Darcu:

Za Obdarovaného:

_____________________________
Ing. Marek Rešovský, konateľ
Deutsche Telekom Services Europe
Slovakia s.r.o.

_____________________________
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
námestníčka primátora
Hlavné mesto SR Bratislava

_____________________________
Ing. Pavel Jireček, konateľ
Deutsche Telekom Services Europe
Slovakia s.r.o.
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Príloha č. 1

Desktop Manufacturer

Serial/Service Tag

Lenovo L560
Lenovo L560
Lenovo L560
Lenovo L560
Lenovo L560
Lenovo L560
Lenovo L560
Lenovo L560
Lenovo L560
Lenovo L560
Dell E5570
Dell E5570
Dell E5570
Dell E5570
Dell E5570
Dell E5570
Monitor Dell Professional P1914S 48cm
Monitor Dell Professional P1914S 48cm
"Monitor Dell Professional P1914S 48cm (19"")"
"Monitor Dell Professional P1914S 48cm (19"")"
Monitor Dell Professional P1914S 48cm
Monitor Dell Professional P1914S 48cm
Monitor Dell Professional P1914S 48cm
Monitor Dell Professional P1914S 48cm
Monitor Dell Professional P1914S 48cm
Monitor Dell Professional P1914S 48cm
Monitor Dell Professional P1914S 48cm
Monitor Dell Professional P1914S 48cm
Monitor Dell
Monitor Dell
Monitor Dell
Monitor Dell

MP19UJ0J
MP19UJUA
MP19UKX0
MP19UL0S
MP19UL2G
MP19UN1W
MP19WX3K
MP19WX50
MP19X16B
MP19X19N
8HP1YF2
1CWGXF2
5GJF4H2
GCT1QC2
30GG4H2
55W1YF2
CN082K5X7287244JE87L
CN082K5X7287244JE8DL
CN0H88WX6418052B29KB
21Z5L62
9BZCL62
DXC4PZ1
HWC4PZ1
8YC4PZ1
CBD4PZ1
J9D4PZ1
7XC4PZ1
GDF4PZ1
CN082K5X7287244LFPRL
CN082K5X7287254KC8GB
CN0H88WX6418054D07ZB
CN0H88WX6418051M0U6B
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