
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov 

 

medzi: 

 

IKEA Bratislava, s.r.o. 

so sídlom: Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava 

IČO: 35 849 436 

IČ DPH:  SK2020248538 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

 Odd. Sro, Vložka č. 27940/B 

Zastúpená: Lucia Klečková – Market manger   

 Michal Horňáček – Business navigation officer 

  

 

(ďalej len „Darca“) 

 

 

 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR 

so sídlom:     Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov   

IČO:            52 828 123  

Zastúpený:    Ing. Mário Lelovský, predseda predsedníctva  

 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

 

Darca a Obdarovaný (spolu ďalej len „Zmluvné strany“), uzatvárajú túto Darovaciu zmluvu 

(ďalej len „Zmluva“) s nasledovným obsahom: 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1.1. Darca týmto daruje Obdarovanému výrobky IKEA, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy (ďalej len „Dar“) a obdarovaný tento Dar prijíma.  

 

1.2. Celková hodnota Daru predstavuje sumu vo výške 408 eur s DPH. (slovom: štyristo 

osem eur).  

 

Článok II 

Účel poskytnutia Daru 

 

2.1 Obdarovaný sa zaväzuje použiť Dar výlučne na účely k projektu IT Fitness Test 2022 

V4.  

 

2.2 Obdarovaný je povinný na požiadanie Darcu preukázať, že Dar použil spôsobom podľa 

bodu 2.1 tejto Zmluvy. 
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2.3 Obdarovaný sa zaväzuje realizovať propagáciu Spoločnosti IKEA v rámci Akcie 

v nasledovnom rozsahu:  

 

• Logo partnera na portáli samotnej aplikácie na čestnom mieste medzi logami  

partnerov (https://www.itfitness.sk/sk/),  

• Logo partnera na stránke ITAS v časti venovanej vzdelávaniu 

https://itas.sk/projekty/vzdelávanie/,  

• Logo a umiestnenie mena Partnera na webe digitalnakoalicia.sk 

 

 

 

 

Článok III 

Miesto a čas odovzdania Daru 

 

3.1 Darca odovzdá Obdarovanému Dar na adrese sídla spoločnosti Obdarovaného.  

 

Článok IV 

Odstúpenie od Zmluvy 

 

4.1 Darca má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Obdarovaný nepoužije 

poskytnutý Dar za účelom uvedeným v Článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy alebo v prípade, 

ak Obdarovaný na základe žiadosti Darcu nepreukáže, že Dar použil spôsobom podľa 

Článku 2 bod 2.2 tejto Zmluvy. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými 

stranami.  

 

5.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prejavy vôle byť viazané touto zmluvou sú slobodné, 

vážne, určité, zrozumiteľné a že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

 

V Bratislave dňa 07.04.2022 

 

V mene a za Darcu:      V mene a za príjemcu: 

 

 

_________________________   __________________________________ 

Meno: Lucia Klečková       Meno: Ing. Mário Lelovský  

Funkcia: Market manager Funkcia: predseda predsedníctva 

 

________________________ 

Meno: Michal Horňáček 

Funkcia: Business navigation officer 

https://www.itfitness.sk/sk/
https://itas.sk/projekty/vzdelávanie/

