
D A R O V A C I A   Z M L U V A 

Č. 0501/0030/19 

Medzi 

DARCA: 

 

Názov / Meno:   Nadácia Penta 

                                                         registrovaný MV SR, por. č. 203/Na-2002/674 

Adresa sídla:   Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:   31 812 490 

 

V zastúpení:   Mgr. Gabriel Tóth, PhD., správca nadácie 

 

a 

OBDAROVANÝ: 

 

Názov / Meno:   Fakulta architektúry 

   Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Adresa sídla:   Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1 

IČO:   00397687 

DIČ:   2020845255 

IČ DPH:   SK2020845255 

IBAN:                                               SK70 8180 0000 0070 0008 1906 

VARIABILNÝ SYMBOL:                   

 

V zastúpení:   prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan FA STU 

Zodpovedný za FA STU:               Ing. Michal Brašeň, ArtD., prodekan FA STU 

 

Predmet plnenia 

I.1. V súlade s nadačnou listinou Darcu a príslušnými právnymi predpismi, za účelom podpory 

a rozvoja školstva, vedy a vzdelania Darca daruje Obdarovanému finančný dar vo výške 

22.440,00 € (dvadsaťdva tisíc štyristoštyridsať eur) („Dar“) na podporu projektu „nová wifi 

sieť“. 

I.2. Darca a Obdarovaný sa dohodli, že Dar bude použitý na krytie nákladov spojených s realizáciou 

pokrytia novej wifi siete v priestoroch Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

II.1. Obdarovaný súhlasí, aby boli finančné prostriedky Daru poskytnuté na základe tejto zmluvy 
uhradené priamo na číslo účtu Obdarovaného SK70 8180 0000 0070 0008 1906. Zmluvné 
strany sa dohodli, že predmet Daru bude Obdarovanému odovzdaný formou prevodu 
finančných prostriedkov na uvedený účet a to do 15 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

 

II.2. Obdarovaný Dar s vďakou prijíma a podpisom tejto zmluvy sa zaväzuje použiť ho v súlade 
s touto zmluvou, nadačnou listinou Nadácie Penta a príslušnými právnymi predpismi a to 
najneskôr do 10. mesiaca 2019.  



  

II.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Darcovi vzniká právo transparentnej kontroly, ako bol Dar 
použitý. Obdarovaný je povinný Darcovi predložiť vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov 
Daru, z ktorého vyplýva výška, účel a špecifikácia spôsobu použitia Daru, vrátane predloženia 
príslušných účtovných a daňových dokladov (účtenky, faktúry a pod.) a to všetko najneskôr do 
15 dní od použitia Daru. 

 

II.4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Obdarovaný Darcovi bezodkladne po použití Daru poskytne 
prezentovateľnú dokumentáciu (napr. fotografickú) použitia Daru. Pokiaľ je to technický možné 
a pre Obdarovaného únosné, zverejní Obdarovaný v súvislosti s použitím Daru označenie Darcu 
(napr. na svojej webovej stránke, alebo na predmete obstaranom vďaka Daru).  

 

II.5. Ak Obdarovaný nepoužije poskytnuté finančné prostriedky Daru v súlade s touto zmluvou 
a nadačnou listinou Nadácie Penta, zaväzuje sa vrátiť ich v plnej výške Darcovi. Finančné 
prostriedky Daru je Obdarovaný povinný vrátiť Darcovi aj v prípade, ak Dar nepoužije v lehote 
stanovenej touto zmluvou, alebo ak Obdarovaný poruší inú povinnosť uloženú Obdarovanému 
tohto zmluvou alebo právnymi predpismi.  

 

Záverečné ustanovenia 

 

III.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

III.2. V ďalšom sa vzťah založený touto zmluvou riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka   

            a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

III.3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve je možné uskutočniť len písomnou formou a so 
súhlasom oboch zmluvných strán. 
 

III.4. Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 
dva exempláre. 

 

III.5.    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a jej účinnosť dňom   

            nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

 

V Bratislave,...................................................... 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Nadácia Penta 

Mgr. Gabriel Tóth, PhD. 

správca nadácie 

 

Fakulta architektúry 

STU v Bratislave 

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 

 obdarovaný 

 


