
Darovacia zmluva 
uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Darca: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu - IBAN: 
BIC: 

Článok I. 
Zmluvné strany 

HELAGO - SK, s.r.o. 
Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava 
Ing. Vladimír Horčičák 
474 792 56 
SK 202 390 88 98 
Československá obchodná banka, a. s. 
SK92 7500 0000 0040 1897 0484 
CEKOSKBX 

(ďalej len „darca") 

Obdarovaný: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený konať 
vo veciach zmluvy: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu - IBAN: 
BIC: 
Variabilný symbol: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc , dekan 
311 182 59 
2021376368 
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
SK06 8180 0000 0070 0006 5404 
SPSRSKBA 
109010 

TnUAD zariadená zákonom NR SR č. 155/1977 Z. z. z 15. mája 1997 v znení zákona NR SR 
č. 209/2002 Z. z. z 5. apríla 2002 

(ďalej len „obdarovaný" alebo „TnUAD") 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru, ktorý predstavuje finančnú 
čiastku vo výške 150,00 EUR (slovom: jednostopäťdesiat EUR), ktorú darca poukáže 
v prospech vyššie uvedeného účtu obdarovaného najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy. 

2. Peňažný dar je účelovo viazaný ako príspevok obdarovaného pre Fakultu zdravotníctva 
TnUAD na organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie 
IX. 



Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma a zaväzuje sa peňažný dar použiť výlučne na účel 
určený v Článku II. bod 2. tejto zmluvy. 

2. Darca je oprávnený vykonať u obdarovaného kontrolu, či bol peňažný dar obdarovaným 
použitý v súlade s Článkom II. bod 2. tejto zmluvy. Obdarovaný sa zaväzuje výkon tejto 
kontroly darcovi umožniť a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Darca bude oprávnený 
požadovať vrátenie daru v prípade, ak obdarovaný použije dar na iný účel, ktorý bude 
v rozpore s touto zmluvou. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva o poskytnutí peňažného daru nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po 
zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou postupne číslovaných písomných 
dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je 
dohodnuté inak. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu jedno 
vyhotovenie. 

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. 

Trenčín, 

Darca: Obdarovaný: 

J. Vladônír Horčičák doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor 


