
DAROVACIA ZMLUVA 
uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Darca: Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 
so sídlom: Štúrova 2, 059 21 Svit 
zastúpený: Ing. Martin Budzák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Jozef Skokan, člen predstavenstva 
IČO: 317 141 29 
DIČ: 2020517642 
IČ DPH: SK 2020517642 
účet: VÚB, a.s., č. ú.: 3109562 / 0200 

IBAN: SK06 0200 0000 0000 0310 9562 
BIC: SUBA SKBX 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 230/P 
(ďalej len „darca") 

Obdarovaný: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

so sídlom: Študentská 2, 91150 Trenčín 
zastúpená: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
IČO: 31118259 
DIČ: 2021376368 

účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065404/8180, 
IBAN: SK07 8180 0000 0070 0006 5404, variabilný symbol: 105010 

zriadená Zákonom NR SR 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997. 
(ďalej len „obdarovaný") 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru vo výške 1 500,00 € (slovom 
jedentisícpäťsto eur) (ďalej len „finančný dar") zo strany darcu obdarovanému. 

2. Darca poskytuje obdarovanému finančný dar prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy a to do 30 dní po podpísaní tejto zmluvy. Obdarovaný použije finančný dar 
výhradne na rozvoj a podporu aktivít Fakulty priemyselných technológií v Púchove. 

3. Obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma a zaväzuje sa ho použiť výhradne na účel uvedený 
v ods. 2. tohto článku zmluvy. 
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4. Darca je oprávnený požadovať od obdarovaného predloženie podkladov a dokumentácie 
o použití finančného daru na účel vymedzený v ods. 2 tohto článku. Darca bude oprávnený 
požadovať vrátenie daru v prípade, ak obdarovaný použije dar na iný účel, ktorý bude 
v rozpore s touto zmluvou. 

5. Obe zmluvné strany budú považovať informácie o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedeli na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, ako aj túto darovaciu 
zmluvu samotnú, za informácie dôverné a zaväzujú sa zachovať o nich mlčanlivosť. 

1. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie zmluvy. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných 
strán, ktorá bude mať formu dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, bola spísaná podľa ich 
skutočnej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy. 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

SR. 

Vo Svite, dňa V Trenčíne, dňa 

Darca Obdarovaný: 

Ing. Martin Budzák 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

doc. Ing. Jozef Habánik, P 
rektor 

Ing. Jozef Skokan 
člen predstavenstva 

prof. Ing. Ján Vavré, PhD. 
dekan FPT v Púchove 
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