
 

D a r o v a c i a  z m l u v a  
 

Zmluvné strany: 

1. Prešovská univerzita v Prešove 

Ul. 17. novembra 15, 080 01  Prešov 

zastúpená: prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor   

IČO: 17 070 775 

Zapísaný v registri organizácií    

      (ďalej len „obdarovaný“) 
 

a 
 

2. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 

Sídlo: Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 

zastúpený:  Ing. Martin Jaš, predseda predstavenstva 

                  Ing. Matúš Murajda, člen predstavenstva 

IČO:  317 189 22 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka č. 253/P 

Bankové spojenie: VÚB   

IBAN:  SK70 0200 0000 0000 0370 4572 

      (ďalej len „darca“) 

     
    

uzavreli podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka túto 

 

    d a r o v a c i u  z m l u v u  
 

Čl. I 
 Predmetom daru je finančná čiastka 1 000 eur (slovom: jeden tisíc eur), ktorú darca daruje 

obdarovanému. 

 

Čl. II 
 Obdarovaný tento dar prijíma a použije ho výhradne na účely vedeckej medzinárodnej 

konferencie pri príležitosti 20. výročia vzniku FZO PU v Prešove 

 

Čl. III 
 Predmet daru uhradí darca vkladom na účet obdarovaného v Štátnej pokladnici,  

IBAN: SK18 8180 0000 0070 0006 6546. Dar sa považuje podľa tejto zmluvy za poskytnutý dňom 

poukázania finančných prostriedkov určených podľa článku I. tejto zmluvy na účet obdarovaného. 

Obdarovaný vyhlasuje a zaručuje sa, že vyššie uvedený bankový účet je zriadený príslušnou bankou 

v jeho prospech ako klienta banky.  

 

Čl. IV 
 Obdarovaný je povinný preukázať použitie daru (článok I. tejto zmluvy) na stanovený účel 

a to najneskôr15 dní po podpise zmluvy.  

 

Čl. V 
 Táto zmluva má dve vyhotovenia, každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni 

jej prvého zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, zmluvu zverejní ako prvý darca. 

 

Prešov, dňa 11.07.2022 

 

 

Darca:            Obdarovaný: 

Ing. Martin Jaš, predseda predstavenstva                     prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.,  

                                                                                                        rektor   

Ing. Matúš Murajda, člen predstavenstva                     Prešovskej univerzity v Prešove   
 


