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Darovacia zmluva  

uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

Názov:   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

Sídlo:  Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Mgr. Art. Veronika Remišová, ArtD., M.A., podpredsedníčka 

vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

IČO:  50349287 

(ďalej len „Darca“) 

a 

Meno a priezvisko: Mgr. Elena Roháčová 

Dátum narodenia: 

Adresa trvalého pobytu: 

Korešpondenčná adresa:  

Kontaktné údaje (tel., e-mail): 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

(spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

    

Preambula 

1. Darca je na základe bodu C.4 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 222/2021 zo dňa 

28.04.2021 k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky určený aj za 

vykonávateľa investícií a reforiem pre časť komponentu 17 – „Zlepšovanie digitálnych 

zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“, ktorého realizácia bude prebiehať do konca 

roku 2026 (ďalej len „Projekt“).  

2. Cieľom projektu je: 

 zlepšiť digitálne zručnosti 172 800 seniorov a znevýhodnených osôb na celom Slovensku, 

a to formou prezenčných a e-learningových školení digitálnych zručností v horizonte do 

polovice roku 2026  (ďalej len „Školenie“).  

 poskytnúť vybrané technické zariadenia tým seniorom a osobám zo znevýhodnených 

skupín, ktorí úspešne absolvujú školenia digitálnych zručností v rámci Projektu a v súlade 

s pravidlami Projektu. 

 umožniť a zvýšiť motiváciu seniorov a znevýhodnených osôb využívať elektronické 

služby, vybrané aplikácie a e-learningové školenia.  

3. Obdarovaným podľa tejto Zmluvy je fyzická osoba, ktorá sa zúčastnila Školenia a súčasne je 

jeho úspešným absolventom.  
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4. Dokladom potvrdzujúcim úspešné absolvovanie Školenia je vydané Osvedčenie o tom, že 

Obdarovaný absolvoval školenie digitálnych zručností pre seniorov organizované pod záštitou 

Darcu. 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi Zmluvnými stranami súvisiaceho 

s bezodplatným prevodom vlastníckeho práva zo strany Darcu na Obdarovaného, a to vo 

vzťahu k technickému zariadeniu – tabletu Huawei MatePad T 10s, IMEI: 

............................................................................ (ďalej len „Dar“). 

2. Účelom darovania je udržiavanie na školení nadobudnutých zručností. Obdarovaný sa 

zaväzuje dodržiavať účel darovania v období od momentu darovania a následne počas 

jedného roka.  

Článok 2 

Stav predmetu darovania 

1. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom Daru a Dar 

prijíma v tomto stave. 

2. Darca vyhlasuje, že na Dare neviaznu žiadne záväzky alebo práva tretích osôb, ktoré by 

akýmkoľvek spôsobom obmedzovali Obdarovaného vo výkone vlastníckeho práva a súčasne 

si je Darca vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo toto tvrdenie ako 

nepravdivé. 

Článok 3 

Prevod vlastníckeho práva 

1. Na základe tejto zmluvy sa darca zaväzuje bezodplatne previesť vlastníctvo daru na 

Obdarovaného a Obdarovaný sa zaväzuje Dar prijať.  

2. K prevodu vlastníckeho práva k Daru na obdarovaného dôjde momentom odovzdania Daru 

obdarovanému po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

3. Spolu s Darom Darca prevádza na Obdarovaného aj právo zo zodpovednosti za vady tovaru - 

Daru, vrátane práva zo zodpovednosti za vady tovaru/Daru vzniknuté v záručnej dobe, ktoré 

má Darca ako kupujúci tovaru/Daru voči predávajúcemu – dodávateľovi tovaru - technického 

zariadenia - tabletu (ďalej len „dodávateľ“). Prevod práva zo zodpovednosti za vady 

tovaru/Daru na Obdarovaného nadobudne účinnosť odovzdaním Daru Obdarovanému. 

V prípade vzniku vád na tovare/Dare, má Obdarovaný právo na uplatnenie práva zo 

zodpovednosti za vady priamo u dodávateľa bez súčinnosti Darcu. Obdarovaný zároveň berie 

na vedomie, že mu na základe tejto darovacej zmluvy nevznikajú žiadne práva zo 

zodpovednosti za vady voči Darcovi. 

4. Obdarovaný prevezme Dar v mieste plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia 

bude miesto školenia. 
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že Darca odovzdá Obdarovanému Dar v posledný deň školenia po 

absolvovaní výstupného hodnotiaceho testu digitálnych zručností.   

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa 

v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že táto zmluva nadobudne účinnosť 

v deň absolvovania výstupného hodnotiaceho testu digitálnych zručností Obdarovaným po jej 

predchádzajúcom zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. Deň absolvovania výstupného hodnotiaceho testu digitálnych zručností 

Obdarovaným je odkladacou podmienkou účinnosti tejto zmluvy. 

2. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, platnosť ostatných 

ustanovení tejto zmluvy tým nie je dotknutá. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú 

uvedené neplatné ustanovenie tejto zmluvy nahradiť platným ustanovením, ktorého obsah 

bude sledovať účel, na ktorý sa táto zmluva uzatvára. 

3. Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, predovšetkým príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 3 vyhotovenia pre Darcu 

a 1 vyhotovenie pre Obdarovaného.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť strán nie 

je obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný 

v požadovanej forme, Zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú.  

 

 

V ......................., dňa ................ 

  

Za Darcu:    _____________________________  

  

  

 Za Obdarovaného:   _____________________________   

  

   


