
DAROVACIA ZMLUVA 
uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Darca: 
Ing. Tomáš Zatroch 

(ďalej len „darca") 

a 

Obdarovaný: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
so sídlom: Študentská 2, 91150 Trenčín 
zastúpená vo veciach zmluvy: prof. Ing. Darinou Ondrušovou, PhD. dekankou FPT 
IČO: 31118259, DIČ 2021376368 

zriadená Zákonom NR SR 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997 
(ďalej len „obdarovaný") 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného daru vo výške 6 715,- € (slovom 
šesťtisíc sedemstopätnásť euro), (ďalej len „finančný dar") zo strany darcu 
obdarovanému. 

2. Darca poskytne obdarovanému finančný dar prevodom na jeho účet uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy formou mesačných splátok, vždy do 15. dňa kalendárneho 
mesiaca. Darca sa zaväzuje uhradiť dar do 20.09.2019 od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

3. Obdarovaný použije finančný dar výhradne na výdavky spojené schodom 
a rozvojom vedeckovýskumnej činnosti Fakulty priemyselných technológií v 
Púchove. 
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4. Obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma a zaväzuje sa ho použiť výhradne na účel 
uvedený v ods. 3. tohto článku zmluvy. 

5. Darca je oprávnený požadovať od obdarovaného predloženie podkladov a 
dokumentácie o použití finančného daru na účel vymedzený v ods. 3 tohto článku. 
Darca bude oprávnený požadovať vrátenie daru v prípade, ak obdarovaný použije 
dar na iný účel, ktorý bude v rozpore s touto zmluvou. 

6. Obe zmluvné strany budú považovať informácie o všetkých skutočnostiach, o 
ktorých sa dozvedeli na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, ako 
aj túto darovaciu zmluvu samotnú, za informácie dôverné a zaväzujú sa zachovať 
o nich mlčanlivosť. 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana 
obdrží jedno vyhotovenie zmluvy. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv SR. 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch 
zmluvných strán, ktorá bude mať formu dodatku podpísaného oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

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. 
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