
Zmluva č. 10/2018 

o poskytnutí finančného príspevku uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

Príjemca:   SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu  

Sídlo:    FMFI UK Mlynská dolina 2 , 842 48 Bratislava  

Zastúpený:   Beáta Zbiteková, predseda organizácie  

IČO:   30804451   

DIČ:   2020900662   

IBAN:    SK77 0900 0000 0000 1147 3620  

 

a 

 

Poskytovateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

Sídlo: Hálova 16, 851 01  Bratislava 5 

Zastúpený: Ing. Iveta Šafránková, riaditeľka 

IČO: 17327661 

DIČ: 2020902191 

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0047 4195 

 

 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného jednorazového príspevku vo výške  

300,- eur (slovom tristo eur). 

Príspevok je oslobodený od DPH. 

 

 

Článok 2 

Účel zmluvy 

2.1 Poskytovateľ poskytne finančný príspevok na zabezpečenie akcie „Medzinárodný pretek 

vodíkových RC áut pre stredné školy - H2AC“, ktorej sa poskytovateľ zúčastní. Pretek sa 

uskutoční v apríli 2018. Akcia je určená predovšetkým stredoškolákom a potom širokej ve-

rejnosti. 

2.2 Poskytovateľ prevedie finančný príspevok na bankový účet príjemcu na základe vystavenej 

faktúry do dátumu splatnosti na faktúre.  

 

 



Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Otázky a vzťahy, ktoré v tejto zmluve nie sú výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka SR. 

3.2 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdili 

svojimi podpismi. 

3.3 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy. 

3.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane jeden 

rovnopis. 

3.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uve-

deným v tejto zmluve, nie však skôr ako je deň nasledujúci po zverejnení zmluvy v zmysle 

§ 47a Občianskeho zákonníka. 

 

 

V Bratislave,   V Bratislave,  

Za poskytovateľa:  Za príjemcu: 

Ing. Iveta Šafránková  Beáta Zbiteková 

        riaditeľka      predseda 

SPŠE, Hálova 16, Bratislava  SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu          

 

 


