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Darovacia zmluva 

uzatvorená podľa ustanovení § 628 ods. 2 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 

Obdarovaný 

Obchodné meno:  Slovenský historický ústav v Ríme 
Sídlo:    Černyševského 27, 851 01 Bratislava 
IČO:    42359368 
IČ DPH:   Nie je platcom DPH 
Štatutárny orgán:  Mgr. Daniel Černý, PhD., riaditeľ 
Číslo účtu:   SK32 8180 0000 0070 0064 1213 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

a 

Darca 

Meno a priezvisko:  Marián Andrej Pacák 
Bydlisko:   The Eparchy of SS. Cyril and Methodius of Slovaks of the Byzantine 
     Rite in Canada, 223 Carlton Road, Unionvile, ON, Canada L3R 3M2 
     

(ďalej len „Darca“) 

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“) 

 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je darovanie finančných prostriedkov darcom v prospech 
obdarovaného za účelom vydávania knižných publikácií a organizovania seminárov, 
konferencií, prednášok, prezentácií a obdobných odborných a vedeckých podujatí. 

 

Povinnosti zmluvných strán 

2. Darca sa zaväzuje darovať Obdarovanému 2500 CAD (1575 EUR) na jeho číslo účtu uvedené 
v tejto zmluve do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom použitie týchto 
prostriedkov nie je časovo obmedzené. 

3. Obdarovaný sa zaväzuje použiť poukázané prostriedky výlučne na uhradenie nákladov 
spojených s: 
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a. vydávaním knižných publikácií (vrátane prekladov, korektúr, sadzby, tlače a 
distribúcie) 

b. organizovaním seminárov, konferencií, prednášok, prezentácií a obdobných 
odborných a vedeckých podujatí (vrátane prenájmov priestorov, technického 
zabezpečenia, ubytovania a prepravy aktívnych účastníkov, občerstvenia) 

 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú Zmluvnú 
stranu. 

6. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 
predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a 
že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v 
zastúpení. 

 

 

    

  Obdarovaný      Darca 


