
 
 

Darovacia zmluva č. 167/17_VO 
uzavretá podľa § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
(ďalej „zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
 Názov:  Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA 
 Sídlo: J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Slovenská republika  
 IČO: 42137527  
 Registračné číslo: 203/Na-2002/915  
 Štatutárny orgán: Ing. Boris Michalík, správca 
 Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Mariňáková   

Telefónny kontakt: +421 2 6964 3277 
Bankové spojenie: 

 IBAN: SK33 1100 0000 0029 2312 3040 
SWIFT (BIC): TATRSKBX 

  
 (ďalej len „darca“) 
 
a 
 

Názov: Základná škola 
Sídlo: Kežmarská 30, 040 11 Košice 
IČO: 35542624 
Štatutár: Mgr. Pavel Horňák 
Osoba zodpovedná za projekt: PhDr. Katarína Bodnárová 
Telefón: 905248584, 903819004 
E-mail: zs@k30.sk, bodnar.katarina@azet.sk 
IBAN: SK84 5600 0000 0005 0459 5001 
SWIFT: KOMASK2X 

   
 (ďalej len „obdarovaný“) 

 
Čl. I. 

Predmet zmluvy 
 

1) Predmetom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti darcu pri prenechaní 
materiálneho daru obdarovanému, ako aj práva a povinnosti obdarovaného                     
v súvislosti s prijatím a použitím daru. 

 
Čl. II. 

Predmet daru 
 

1) Darca v spolupráci s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA, s cieľom podporiť 
inovatívne a interaktívne formy vzdelávania, a zlepšiť prístup k moderným metódam 
vzdelávania na základných školách, zrealizoval projekt „Vedomostné ostrovy“.   

2) Obdarovaný získa v rámci projektu vzdelávaciu pomôcku, t.j. interaktívny kiosk                  
s tromi dotykovými obrazovkami a špecifickými aplikáciami tvoriacimi jeho 
vedomostný obsah spolu s bezplatným pripojením na internet a súvisiacou 
technickou podporou po dobu dvoch rokov a zabezpečením jeho inštalácie                        
u obdarovaného. Po ukončení projektu ostáva dar vo vlastníctve obdarovaného. 

 
 



 
 

Čl. III. 
Účelová viazanosť daru alebo Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1) Darca sa na základe podmienok uvedených v tejto zmluve zaväzuje bezodplatne 

previesť vlastnícke právo na obdarovaného  k súboru hnuteľných vecí, a to:  
Interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami a špecifickými aplikáciami  
 (ďalej len ako tzv. „Vedomostný ostrov“). 

2) Okrem odovzdania Vedomostného ostrovu obdarovanému sa darca zaväzuje zároveň 
zabezpečiť jeho inštaláciu najneskôr do 28.2.2018 , bezplatné pripojenie na internet 
vo Vedomostnom ostrove a súvisiacu technickú podporu do 31.12.2019 (ďalej ako 
„príslušenstvo“).  

3) Obdarovaný sa zaväzuje poskytnúť priestor na inštaláciu a umiestnenie 
Vedomostného ostrovu na viditeľnom mieste s pripojením k elektrickej sieti  
dostupnom počas celého dňa. Dar nezahŕňa ostatné náklady vzniknuté s jeho 
užívaním vrátane spotreby energie.  

4) Obdarovaný sa zaväzuje zapájať sa do aktivít, vrátane súťažných, organizovaných 
darcom v súvislosti s projektom „Vedomostné ostrovy“ zverejnených na stránke 
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekt-vedomostne-ostrovy/. 

5) Obdarovaný od darcu s vďakou tento Vedomostný ostrov spolu s príslušenstvom             
bez výhrad prijíma a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. 

6) Účelom tejto zmluvy je podpora vzdelávania žiakov na základných školách 
prostredníctvom zabezpečenia prístupu k moderným metódam vzdelávania, ktoré 
spájajú teoretické poznatky s ich praktickým využitím. 

7) Obdarovaný sa zároveň zaväzuje, že bude predmet daru užívať len na účel 
vymedzený v tejto zmluve a bude predmetu daru venovať náležitú pozornosť, aby 
nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo odcudzeniu.  
 

Čl. IV. 
Ostatné ustanovenia 

 
1) Darca spolu s príslušnou dokumentáciou odovzdá Vedomostný ostrov, zabezpečí 

jeho inštaláciu a pripojenie na internet u obdarovaného v období od 8.1.2018                  
do 28.2.2018. 

2) Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy zároveň vyhlasujú, že: 
- Predmet daru darca odovzdáva v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie, 
- Obdarovaný je oboznámený s technickým stavom a technickým zaobchádzaním          

s Vedomostným ostrovom a jeho príslušenstvom.  
3) V prípade, ak obdarovaný nebude používať predmet daru na účel vymedzený                       

v Článku III. ods. 3. a 4., je povinný predmet daru vrátiť darcovi, a to do 15 dní                  
od požiadania darcu.   

 
Čl. V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1) Táto zmluva zaniká riadnym a včasným splnením povinností oboch zmluvných strán. 
2) Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky. 

3) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.  
4) V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné 

strany zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.  

http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekt-vedomostne-ostrovy/


 
 

5) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
dostane po jednom podpísanom rovnopise. 

 
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe 
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných 
podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť 
jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  
 
 
 
V Bratislave dňa 9.11.2017                  V ..................... dňa ......................... 
 
 
 
 
 
____________________      ______________________________ 
            Darca                  Obdarovaný   

  
 
 


