
DAROVACIA ZMLUVA  
 uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
Zmluvné strany: 
 
1. DARCA 
 

Názov: SOFTEC, s.r.o 
Sídlo:     
Zastúpený:    
Štatutárny zástupca:   
IČO:      
DIČ:       
IČ DPH:     
Číslo účtu v tvare IBAN:   
SWIFT:     
Bankové spojenie:     
Zápis:       
 
(ďalej len darca) 
 
2. OBDAROVANÝ 
 
Názov:Ekonomická univerzita Bratislava – Fakulta medzinárodných  vzťahov 
Sídlo: Číslo účtu v tvare IBAN:                        VS:  
V zastúpení : (ďalej len obdarovaný) 

 
čl. I 

Predmet a účel zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru darcom obdarovanému, ktorý tento dar 

prijíma. 
 

2. Peňažným darom podľa tejto zmluvy je finančná čiastka vo výške 300 EUR (slovom: dvesto 
eur), ktorú darca daruje na organizáciu 14. ročníka Modelovej konferencie 2020 Fakulty 
medzinárodných vzťahov v Bratislave, ktorá sa uskutoční 13. apríla 2021 v priestoroch Auly 
Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste 1, 852 35 v Bratislave. 

 
čl. II 

Spôsob plnenia zmluvy 
 

1. Darca uhradí peňažný dar priamo na účet obdarovaného zriadený v Štátnej pokladnici, číslo 
účtu: SK19 8180 0000 0070 0007 4482 do 10 dní od podpisu zmluvy. Finančné prostriedky 
získané darom sa darca zaväzuje použiť na vyššie uvedený účel. 

 
 

čl. III  
Povinnosti obdarovaného 

 
1.  Obdarovaný sa zaväzuje pri zabezpečovaní aktivít, resp. realizovaní činností uvedených v čl. 

I tejto zmluvy prezentovať logo darcu na propagačných materiáloch k podujatiu a zverejniť 
informáciu o spolupráci v partnerských printových a elektronických médiách.  
 



 

2. Obdarovaný sa zaväzuje najneskôr 30 dní od ukončenia projektu zaslať darcovi dokumentáciu 
z priebehu podujatia. Táto dokumentácia bude poskytnutá vo forme stručnej správy, 
fotodokumentácie, resp. videozáznamu na elektronickom nosiči. 
 

čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len po vzájomnej dohode 

zmluvných strán formou písomného dodatku. 
 

2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží jeden exemplár. 
 
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú za účelom splnenia predmetu zmluvy. 
 
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
 
 
V Bratislave dňa ......................    V Bratislave dňa ......................  
 
 
 
................................................    .................................................. 
Za darcu                                         prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
 
 
 


