
Zriad'ovacia listina
FONDU ARCHITEKTA EMILA BELLUŠA "n.f."

I.

Názov a sídlo fondu

I

Nadácia architekta Belluša so sídlom v Bratislave'

(Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava) ako právnická osoba

zriaďuje týmto podľa ustanovenia ~ 3 zákona NR SR 147/97

Z.z. o neinvestičných fondoch Fond architekta Emila Belluša

"n.f." so sídlom Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava.

II.

Neinvestičný fond sa zriaďuje na dobu neurčitú.

III.

Účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných
prostriedkov na podporu architektonického školstva a to
najmä na:
a) modernizáciu systémov architektonického vzdelávania,
b) rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonického

zamerania zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných
programov,

c) vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu
učebných pomôcok,

d) zabezpečovanie odmien a cien za architektonické,
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technické, vedecké diela, hodnotné rukopisy a prednášky,
e) podporu rozvojových projektov arch. školstva,
f) podporu pri organizovaní seminárov, konferencií,
g) podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov

v účasti na domácich a zahraničných súťažiach,

IV.

Výška peňažného vkladu

•

Výška základného peňažného
Fondu architekta Emila Belluša
tritisíc Sk.)

V.

vkladu od zriaďovateľa do
je 3 000,- Sk (slovom:

SprAvca vkladu a číslo účtu fondu

Zriaďovateľ splnomocňuje na vykonanie úkonov
súvisiacich s premenou nadácie na. fond, správou splatených
častí vkladu zriaďovateľa doc. Ing. arch. Petra Havaša, CSc.
rod.č. 350911/721, Kadnárova 4, 831 05 Bratislava.

Splatený vklad zriaďovateľa je na účte zriadenom vo VÚB
pobočka Bratislava-mesto, č.ú.169839-012/0200.

VI.

Štatút fondu

Nedeliteľnou súčasťou tejto zriaďovacej listina je
štatút fondu. Riadia sa ním všetky právne vzťahy vyplývajúce
z činnosti fondu. Vzťahy, ktoré nie sú upravené zriaďovacou
listinou alebo štatútom sa riadia ustanoveniami zákona
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o neinvestičných fondoch, prípadne ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

VI I.

Zriaďovateľ sa rozhodol, že rozhodnutia o zlúčení,
splynutí, príp. zrušení fondu, ako aj vykonávanie zmien v
štatúte fondu patri výlučne do pôsobnosti správnej rady
fondu. Správna rada si zo svojich členov volí, príp.
odvoláva, predsedu správnej rady.

Zriaďovateľ na svojom zasadnutí dr'ía 30. 06. 1997 pre
prvé funkčné obdobie do orgánov fondu menoval týchto členov:

Správna rada:

Doc. Ing.arch. Peter Gál, CSc.
Fakulta architektúry STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
r.č. 420220/1050

Doc. Ing.arch. Bohumil Kováč, CSc.
Fakulta architektúry STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
r.č. 520217/2350

Doc. Ing.arch.akad.arch. Miloslav Mudrončik
Dudvážska 33, 821 07 Bratislava
r.č. 471022/723

Ing.arch. J. Janotová-Bellušová
Hlavatého 2, 811 03 Bratislava

Ing. Zora Janáčová
Bárdošova 7, 831 01 Bratislava
r.č. 445517/774

Správca:

Doc. Ing.arch. Peter lIavaš, CSc.
Kadnárova 4, 831 05 Bratislava
r. Č. 350911/721
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Dozorná rada:

Ing.a~oh. Jana Tóthová
Štvrtok na Ostrove 105
r.č. 535605/238

Doc. Ing.arch. Peter Csellágh, CSc.
Fakulta architektúry STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
r.č.430827/429

PhDr. Franti~ek Kyselica
SAS, Panská IS, 811 01 Bratislava
r.č, 440419/707

Bratislava 15. 07. 1997

Podľa knihy osvedčenia pravosli podpisov č. (ix.1~
osvedčujem ~ravosl POdPISU~~.~~ ..~~~
r.čJW~.~~\~~1 ... bytomJ.~~~
ktorého (ktorej) osobnú totožnosf som zistil
zákonným spôscbom a ktorý /istinu predomnou
.astnoručne podpfsal(aJ, ~zAal peápls fla lIstiRe

ia svsJ vlastflý.

Doc. Ing.
prezident

art!::::l~t CSc.
Nadácie arch. E.Belluša
ako zriaďovateľ

V Bratislave dňa 11. 08. 1997

.,.
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