
DAROVACIA ZMLUVA 
~zavretá podľa§ 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnlk v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "zmluva") 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

1. Darca: 
MH Teplárenský holding, a.s. 
so sídlom: Turbínová 3, 831 04 Bratislava - Nové Mesto 
zastúpená: Ing. Marcel Vrátný, predseda predstavenstva a 

Ing. Vojtech Cervenka, člen predstavenstva 
Zapísaná: 
ICO: 
DIČ : 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 

Obchodný register OS Bratislava\, odd. Sa, vložka č. 7386/B 
36 211 541 
2020048580 
S1<2020048580 

(ďalej len „darca" alebo MMHTH") 

a 

2. Obdarovaný: 
so sídlom: 
zastúpený: 
IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
BIC: 
IBAN: 

Slovenská spoločnosť pre tedhiíikú prostredia 
Kocerova 15, 815 94 Bratislavs 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
00896918 
2021491241 
SK2021491241 

zapísaná v štatistickom registri organizácií - pod č. 701 - združenie 
(ďalej len „obdarovaný~ alebo „SSTP") 
(darca a obdarovaný spolu ako ~zmluvné strany" jednotlivo ako „zmluvná strana") 

Článok 11. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok darcu bezodplatne poskytnúť finančný dar v hodnote 1000,· € 
(slovom: tisfc eur) (ďalej ako „finančný dať') obdarovanému. · 

2. Finančný dar podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je určený výlučne ako prispevok na podporu 
organizovania 31 . ročníka konferencie Vykurovanie 2023, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.- 24. marca 
2023 v Hornom Smokovci - Vysoké Tatry. 

3. Obdarovaný sa zaväzuje finančný dar použiť v súlade s ustanovením bodu 2. tohto článku zmluvy. 
4. Darca sa zaväzuje poukázať finančný dar bankovým prevodom na účet obdarovaného uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy, a to do 45 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
5. Obdarovaný vyhlasuje, že finančný dar bez výhrad a s vďakou prijíma. 
6. Obdarovaný sa zaväzuje, že v prípade p ísomnej výzvy darcu bezodkladne preukáže finančné 

vyúčtovanie poskytnutého finančného daru. 



Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží darca a jeden obdarovaný. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že táto zmluva bude zverejnená v zmysle ustanovenia § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon č . 
211/2000 Z.z.''). v dôsledku čoho podlieha povinnému zverejneniu podľa tohto ustanovenia zákona č. 
211/2000 Z. z. a to nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých z tejto zmluvy, minimálne však 
po dobu 10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia prlslušnými ustanoveniami zákona č . 
40/1964 Zb. Občiansky zákonnlk v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany sa budú usilovať o zmierlivé riešenie všetkých sporov spojených s touto zmluvou. 
V prípade, ak nedôjde k urovnaniu sporov zmierom, zmluvné strany sa dohodli, že spor bude rozhodovať 
vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky v súlade s prislušnými ustanoveniami zákona č . 
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znenl neskoršlch predpisov. 

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

7. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že sí túto zmluvu prečítali, bola spísaná podľa ich skutočnej 
a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou pripájajú oprávnenl zástupcovia 
zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy. 

VB t. 1 dv 2,? 2. ,,._,2.-~ 
ra Is ave, na ........ : .... .. 

Za darcu: 

Ing. Marcel Vrátný, '\ 
predseda predstavenstva 
MH Tepláren~ký holdif}g, a.s. 

Ing. Vojtech Cervenka, 
člen predstavenstva 
MH Teplárenský holding, a.s. 

Za obdarovaného: 

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
Slov. spoloč. pre techniku prostredia 


