ISTITUTO STORICO SLOVACCO DI ROMA
SLOVENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V RÍME
Via M. D. Brun Barbantini 31, 00123 Roma, Italia
Černyševského 27, P.O.Box 20, 850 00 Bratislava 5, Slovenská republika

Darovacia zmluva
uzatvorená podľa ustanovení § 628 ods. 2 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Obdarovaný
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Číslo účtu:

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27, 851 01 Bratislava
42359368
Nie je platcom DPH
Mgr. Daniel Černý, PhD., riaditeľ
SK32 8180 0000 0070 0064 1213

(ďalej len „Obdarovaný“)
a
Darca
Meno a priezvisko:
Bydlisko:

Kristína Šmogrovičová

(ďalej len „Darca“)
(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je darovanie finančných prostriedkov darcom v prospech
obdarovaného za účelom vydania zborníka s názvom Prof. Michal Lacko SJ: 100 rokov od
narodenia (ďalej len „knižná publikácia“).

Povinnosti zmluvných strán
2. Darca sa zaväzuje darovať Obdarovanému 500 (slovom päťsto) EUR na jeho číslo účtu
uvedené v tejto zmluve do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Obdarovaný sa zaväzuje použiť poukázané prostriedky na práce spojené s vydaním knižnej
publikácie v celkovom počte 500 kusov.
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Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30. septembra 2020. Zánik zmluvy nemá vplyv
na plnenie záväzkov, ak z ich povahy vyplýva, že sa majú plniť aj po skončení zmluvy.

Všeobecné a záverečné ustanovenia
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú Zmluvnú
stranu.
7. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich
predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a
že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v
zastúpení.

Obdarovaný

Darca
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