
KraussMaffei 

DAROVACIA ZMLUVA
č. 1/2022

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení,
medzi týmito zmluvnými stranami:

Darca: KraussMaffei Technologies, spol. s.r.o.
Ulica priemyselná 6, 038 52 Sučany
IČO: 35 871 229
zapísaná v OR SR Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 16461/L
zastúpená : Ing. Martin Štépánek, MBA - konateľ

Ing. Libor Hrebík - konateľ

(ďalej len „darca")
na strane jednej

a

Obdarovaný : STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Novomeského 5/24, 036 36 Martin
IČO: 161578
Zastúpená: Ing. Dagmar Najšlová, riaditeľka SPŠ technickej

(ďalej len „obdarovaný")
na strane druhej

takto

Čl. I

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nenávratného materiálneho daru, ktorý bude využitý
výlučne na účely školskej výuky vykonávanej obdarovaným vo svojich priestoroch.
Obdarovaný, sa zaväzuje, že predmetný nenávratný materiálny dar použije výlučne na účel
uvedený v prvej vete tohto článku tejto zmluvy a nebude ho poskytovať iným stranám.

Čl. II

Darca poskytne obdarovanému materiálny dar uvedený v Čl. I tejto zmluvy osobným
odovzdaním v čase a mieste vopred dohodnutom medzi oboma zmluvnými stranami.
Konkrétny obsah poskytnutého materiálneho daru, t.j. jeho vecný súpis a špecifikácia je
uvedený v Prílohe č. l, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. III

Obdarovaný sije vedomý, že predmetný materiálny dar, ktorý bude využívať na školskú výuku
svojich študentov, je vyradený, prípadne ďalej nepoužiteľný z rôznych dôvodov vo výrobnom
procese darcu a zodpovednosť za jeho následné použitie v procese výuky študentov ako aj za
jeho následnú ekologickú likvidáciu preberá v plnej miere obdarovaný.



Čl. IV

Obdarovaný s vďakou poskytnutý dar prijíma.

Čl. v

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli
a že zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, čo potvrdzujú svojimi nižšie uvedenými podpismi.
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(obdarotný)

Príloha č. 1 Zoznam a špecifikácia položiek pre účely školskej výuky

Názov položky Sériové číslo Počet Popispoložky
Dell Latitude E5430 FR883Xl 1 iS-321 O / 4GB / 120GB
Dell Latitude E5430 DXCRNXl 1 iS-3230 / 4GB / 120GB
Dell Latitude E6230 HHJ2TY1 1 iS-3130 / 8GB / 240GB
Dell Latitude E5440 BP0HG12 1 i5-4200U / 8GB / 240GB
Dell Latitude E5440 BM7XVZ1 1 i5-4200U / 8GB / 240GB


