
DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá podľa ~ 628 až 630 Občianskeho zákon níka Č. 40/1964 zb. v znení neskorších
predpisov (d‘alej len „zmluva“)

Článok I

Zmluvné strany

DELEVOLOT s.r.o.
Sídlo: Jégého 17, Bratislava, 82108
štatutárny orgán: Ján Mojžiš, konateľ
IČO: 46741437
DIČ: 2023553158
iČ DPH: SK2023553158
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
(d‘alej len „darca“)

a

Centrum vied o umení SAV, v.v.i.
org. zložka Ústav divadelnej a filmovej vedy
sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
štatutárny orgán: prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., generálny riaditel‘
IČO: 00586986
DIČ: 2021315021
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
(d‘alej len „obdarovaný“)

(darca a obdarovaný d‘alej tiež ako „zmluvné strany“)

Článok II
Pred met zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvyje poskytnutie finančného daru (d‘alej len „dar“) vo výške 979,00 Eur

(slovom deväťstosedemdesiaťdeväť eur) darcom obdarovanému za účelom jeho použitia na

vydan le kn ~ž něho titu~u Michaelo Mojžíšově: konwitschny Der Kämpfer gegen die tote Oper.

2. Darca touto zmluvou daruje a obdarovaný dar s vd‘akou prijíma a vyhlasuje, že prijatý dar

použije na účel, ktorý je uvedený ako predmet zmluvy. Darca daruje dar podľa tejto zmluvy

bez nároku na akékoľvek plnenie alebo protiplnenie zo strany Obdarovaného.



Článok III

Termín Poskytnutie daru a preukázanie použitia daru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Darca poukáže dar v hodnote uvedenej v Čl. II, bod 1

tejto zmluvy na bankový účet Obdarovaného, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy

do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dar sa považuje za poskytnutý

dňom pripísania dotknutej sumy na bankový účet obdarovaného.

2. Obdarovaný je povinný použiť dar iba na účel špecifikovaný v čI. I, bod 1 tejto zmluvy.

3. Ak obdarovaný použije dar na iný účel ako na účel uvedený v Čl. I, bod 1 tejto zmluvy,

je povinný tento dar darcovi v plnej výške vrátiť.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Akékol‘vek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa móžu vykonať iba na základe

dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov

k zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Darca

vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy a zverejnenie podl‘a tohto bodu

zmluvy bene na vedomie.

3‘ Pokiaľtáto zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré

vznikli na základe tejto zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi

predpismi s~ovenského právneho poriadku.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má charakter

originálu, každá zmluvná strana dostane jeden exemplár.



5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že jej

ustanoveniam rozumejú, sjej obsahom súhlasia a že ju uzatvárajú slobodne a bez

nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve.

V Bratislave, dňa 5. 12. 2022 V Bratislave, dňa 5. 12. 2022

za Darcu: za Obdarovaného:

Ján Mojžiš prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.


