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DAROVACIA ZMLUVA č. DZ 115/KPČ/2021 

 

uzatvorená na základe § 628 zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  

(Občianskeho zákonníka)  

 

___________________________________________________________________________ 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

DARCA :  Jana Kapelová 

Adresa:  

Číslo účtu:  

(ďalej len „darca“) 

 

OBDAROVANÝ :    Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  

             Hviezdoslavovo námestie 18,   814 37 Bratislava 1     

Zastúpenie:                 doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – rektorka VŠVU 

IČO:                            00157 805  

DIČ:            2020798692 

IČ DPH:           SK 2020798692 

Zamestnanec zodpovedný  

za realizáciu zmluvy: Alexandra Pastorková 

Bankové spojenie:       

IBAN:              

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

II. 

Predmet plnenia 

 

1.   Darca daruje obdarovanému finančný dar v hodnote 500 Eur, slovom: päťsto eur. 

      (ďalej len „dar“), na účel: podpora projektu „Zdieľaná predstava“, Katedra intermédií. 

2.   Obdarovaný  dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa ho použiť na účel uvedený v bode 1.  

      tohto článku.  

              III.  

Čas plnenia 

 

Darca poukáže finančnú sumu podľa článku II. na účet obdarovaného do 30.11.2021 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Obdarovaný môže  použiť dar len  na účel uvedený v článku II. tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný je povinný na požiadanie darcu preukázať hodnoverným spôsobom, že  

      dar bol použitý v súlade s účelom podľa článku II. tejto zmluvy. 

 

3. Nedodržanie účelu použitia daru obdarovaným je považované za správanie, ktorým  

      obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy. Takéto porušenie dobrých mravov zakladá  

      povinnosť obdarovaného vrátiť dar späť. 

 

V. 

Spôsob plnenia  

 

Finančný dar prevedie darca do hore uvedeného termínu formou prevodného príkazu na účet 

obdarovaného:   SK37 8180 0000 0070 0007 7747 (VŠVU v Bratislave).  
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VI. 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej  obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením 

§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú uvedenú skutočnosť na 

vedomie. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre darcu a  jeden pre 

obdarovaného.  

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, je prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, je určitá a zrozumiteľná, zmluvné strany neboli uvedené do omylu, 

nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcim a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne a vlastnoručne 

podpísali. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy. Ďalej zmluvné strany 

vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne 

uzavrieť túto zmluvu. 

 

 

V Bratislave, dňa 25.11.2021                      V Bratislave, dňa 25.11.2021 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------                                      -----------------------------------------   

      Jana Kapelová                                                          doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 

                                

                                                                                                  rektorka VŠVU v Bratislave  


