
Darovacia ZMLUVA č. 003/2019 
uzatvorená v s6lade s § 628 Občianskeho zákonnika (d'alej len „Zmluva") 

ZinWylie strany:  

1. Názov: 	SKPR STRATEGIES s.r.o. 
Sidlo: 	Timravina 13, 811 06 Bratislava 
Zastilpenie: 	Mgr. Soria Lexmanová, Managing Director 
IČO: 	47 595 302 
DIČ: 	2024001672 
iČ  DPH: 	SK2024001672 
Bank. spojenie: Tatra banka, 	2920908416/1100 

(d'alej len „ Darca") 

2. Názov: 	Mestski knižnica/ Dom kultnry Sered' 
Sidlo: 	Školská 118/1, 926 01 Sered' 
Zasdipenie: 	Mgr. František Čavojský, riaditer prevádzkovatera 
IČO: 	31871798 

Bank. spojenie: 	  

(d'alej len „ Obdarovaný") 

uzatvárajú po vzájomnej dohode tílto Darovaciu zmluvu: 

Čl. I 
Predmet a igel Zmluvy 

1. Darca touto Zmluvou daruje Obdarovanému knihy pre Mestskil knižnicu v Seredi v počte 50 
ks na základe zoznamu poskytnutého Obdarovaným, čitačky e-knili Amazon Kindle v počte 6 ks s 
nahratými e-knihami v počte 25 ks na každom jednom zariadeni a brandovand poličkovú nabytkovil 
stenu s nabijačkami pre e-čitačky za Ačelom podpory čitaterskej gramotnosti a čitania všeobecne 
medzi návštevnikmi Mestskej knižnice. Darca sa zavazuje odovzdaf čitačky elektronických knih a 
klasické knihy tvoriace predmet daru obdarovanému do 21.8. 2019. 

2. Hodnota darovaných čitačiek elektronických knfh Amazon Kindle a klasických knih pre 
školskil knižnicu je stanovené vo výške 1 EUR (slovom jedno euro). 

3. Darca sa zároveŕi zavazujú doviesť  a inštalovať  poličkovil stenu s nabijačkami, pripojif ju na 
pripojku elektriky a odskfišať  jej funkčnosť  na dohodnutom mieste v dohodnutých priestoroch pre 
Obdarovaného bezplatne do 20.8. 2019. 

4. Celková hodnota daru, t.j. darovaných knih a čitačiek Amažon Kindle podra bodu 2, dopravy 
a vykonaných inštalačných prác podra bodu 3 je 1E, slovom jedno euro. 



5. Obdarovaný dar prijima a zaväzuje sa dar použiť  v sfilade s bodom 1 tohto článku. Darca po 
inštalácii a odovzdani daru, pripravi pre Obdarovaného stručny manuál k použitu zariadeni a urobi 
tréning pre vybraných zamestnancov. 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

1. Vo veciach neupravených touto Zmluvou sa zmluvný vzfah spravuje prislušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonnika a ostatnymi právnymi predpismi platnymi na fizemi SR. 

2. Zmluva nadobilda platnosť  dilom podpisu ZmluvnYmi stranami a ainnosť  'Mom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sidle Obdarovaného. 

3. Meniť  alebo dopiŕiať  obsah tejto Zmluvy je molné len formou pisomných dodatkov riadne 
podpisaných a potvrdených oboma Zmluvnymi stranami. 

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorych Darca dostane 2 vyhotovenie a Obdarovaný 2 
vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujít, že sa s obsahom tejto Zmluvy oboznámili, jej obsahu porozumeli, 
uzatvárajú ju slobodne, vážne, bez vyhrad, čo potvrdzujil svojimi podpismi. 

V Seredi, dňa 16.8. 2019 

Mes 
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