
J)ApOVACIA ZMLUVA 

uzatvorená medzi: 

1. IBM Slovensko, spol. s r.o. 
So sídlom: Apollo II, Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava 
Zastúpená: Branislavom Šebom, konateľom spoločnosti 
IČO: 31337147 
(ďalej označovaným ako „ Darca ") 

2. Mesto Prievidza 
So sídlom: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 
IČ: 00318442 
DIČ: 2021162814 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Jelačičová, metodik pre školy a školské zariadenia 
(ďalej označovaným ako „ Obdarovaný") 

§1 

Darca touto darovacou zmluvou poskytuje obdarovanému dar - počítačový hardware a služby 
špecifikované v Prílohe 1 za účelom zrealizovania programu základnej počítačovej výučby 
pre deti v predškolskom veku - IBM KidSmart Early Learning Program v Materskej škole, 
Ul . A. Mišúta č. 731/2, 971 01 Prievidza (ďalej len „Dar") a Obdarovaný tento dar prijíma. 

§2 

Darca vyhlasuje, že je vlastníkom Daru. Obdarovaný vyhlasuje, že je mu technický stav Daru 
známy a v takomto stave ho prijíma. 

§3 

Hodnota Daru predstavuje sumu vo výške 1.478,- s DPH a bola vypočítaná na základe trhovej 
hodnoty špecifikovanej Darcom. 

§ 4 

Podľa tejto dohody je Obdarovaný zaviazaný: 
a. ) verejne propagovať program KidSmart Early Learning; 
b. ) poskytnúť Darcovi potrebnú podporu pri šírení informácií o tomto programe; 
c. ) zaistiť, aby bol Dar náležité použitý - k podpore výučby detí. 

§5 

Obdarovaný sa vzdáva akýchkoľvek práv na náhrady škôd voči Darcovi pre akékoľvek 
nároky vzťahujúce sa na Dar, keďže je Dar poskytovaný bezodplatne. Obdarovaný odškodní 
Darcu za akékoľvek nároky tretích strán plynúce z využívania Daru Obdarovaným alebo 
niekým iným. Ani jedna zo zmluvných strán nie je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane 
za akékoľvek vyplývajúce, vedľajšie a akékoľvek iné nepriame ekonomické škody (vrátené 
ušlých ziskov alebo úspor). 

§ 6 



Zmluvná strany sa dohodli, že k odovzdaniu Daru dôjde v mieste a čase vzájomne 
dohodnutom medzi zmluvnými stranami o čom zmluvné strany vyhotovia odovzdávací 
a preberací protokol. 

§ 7 
Táto Dohoda sa riadi právom Slovenskej republiky a všetky náležitosti neupravené v rámci 
tejto Dohody sa budú spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

§8 

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
v zmysle §47a ods.l Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

§ 9 
Táto Dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotovenia, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 
jedno vyhotovenie. 

Podpis Podpis 
poverená osoba Darcu poverená osoba Obdarovaného 

IBM Slovensko, spol. sr.o. 


