
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 

Darca: Nadácia Matador, Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava - Nové Mesto 
v zastúpení: JUDr. Darina Pecková, na základe plnej moci udelenej správcom nadácie 
Bankové spojenie: 
C. účtu: 

36127817 
2021630380 

a 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
Študentská 2, 911 50 Trenčín, SR 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD 
31118259 
2021376368 

doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING 

(ďalej len obdarovaný) 

takto: 

L 
Darca daruje touto zmluvou obdarovanému finančné prostriedky vo výške 2.000,- EUR (slovom 
dvetisíc eur). Obdarovaný dar s vďakou prijíma. 

II. 
Uvedený dar je účelovo viazaný a obdarovaný sa zaväzuje použiť dar pre potreby Fakulty špeciálnej 
techniky Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, najmä na nákup výpočtovej 
techniky a kancelárskych potrieb. 

Obdarovaný je povinný do 30 dní od použitia darovaných finančných prostriedkov, najneskôr do 
31.12.2021, preukázať darcovi použitie daru výlučne na účel uvedený v tomto článku zmluvy (kópia 
daňového dokladu a kópia dokladu o úhrade ). 

III. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak obdarovaný poruší zmluvné ustanovenia dohodnuté 
v článku II. tejto zmluvy, je povinný vrátiť darcovi darované finančné prostriedky, a to do 30 dní od 
zistenia porušenia zmluvných ustanovení darcom. 

IV. 
Odovzdanie a prevzatie daru sa uskutoční prevodom darovaných finančných prostriedkov na účet 
obdarovaného do 15 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

ICO: 
DIČ: 
Reg.: 
Tel., email: 

(ďalej len darca) 

Obdarovaný 

v zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Č. účtu: 
Kontaktná osoba: 
Tel., email: 



v. 
Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zmluvné strany 
obdržia po jednom rovnopise. 

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 

V Bratislave, dňa . V Trenčíne, dňa . 

Darca: Obdarovaný: 

Trenčianska univerzita AD v Trenčíne 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor TnUAD 


