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Sponzorská zmluva 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 a násl.  

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
 

Čl. I   

Zmluvné strany 

Názov:   Slovenský zväz záhradkárov 

- Základná organizácia 34 - 32 Hôrka - Trnava pri Laborci  

IČO:   31 296 483  

So sídlom:   Masarykova 80, Michalovce, 07101  

Zastúpený:  Mgr. Jozef Šikula 

(ďalej ako poskytovateľ  ) 

 

a 

 

Názov:   Obec Trnava pri Laborci 

IČO:   00 325 902 

So sídlom:   Obecný úrad Trnava pri Laborci č. 163, PSČ: 072 31 Vinné, SR 

Zastúpený:  Ing. Michal Hrib, starosta obce 

Bankové spojenie:  IBAN: SK60 5600 0000 0042 0042 9002,  v banke: Prima.banka Slovensko, a.s. , Pobočka 

Michalovce 

(ďalej ako Obec Trnava pri Laborci, alebo príjemca) 
 

uzatvárajú  zmluvu za týchto podmienok : 

Čl. II 

1. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory príjemcovi v peňažnej sume : 1500.- € 

(slovom   Jedentisícpäťsto. €). 

2. Príjemca sponzoringu je Obec Trnava pri Laborci.   

3. Sponzoring je účelovo určený na opravu, údržbu, rekonštrukciu miestnej komunikácie. 

4. Finančné prostriedky uhradí poskytovateľ do 15 dní od podpísania tejto zmluvy na účet príjemcu bezhotovostným 

platobným stykom. 

5. Príjemca predmet sponzoringu s vďakou prijíma.  

 

III. Iné dojednania 

1. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej s predmetom a účelom 

finančnej podpory v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu 

a účelu tejto zmluvy 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté sa primerane vzťahujú ustanovenia 

Občianskeho zákonníka zmluvy o darovaní. 

2. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných 

dodatkov k tejto zmluve. 

3. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým vzájomnou dohodou. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu, ich vôľa je 

určitá a ničím neobmedzená, a výslovne prehlasujú, že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.  

5. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa 

§ 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany 

súhlasia s použitím ich osobných údajov na účel súvisiaci s uzatvorením tejto zmluvy vrátane zverejnia a súvisiace 

veci. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jej podpísaní po 

jednom vyhotovení. 

 

 

V Trnave pri Laborci, dňa 8.12.2017.     V Trnave pri Laborci, dňa 8.12.2017. 

 

  

 

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

Slovenský zväz záhradkárov       Obec Trnava pri Laborci   

- Základná organizácia        Ing. Michal Hrib  – starosta 

34 - 32 Hôrka - Trnava pri Laborci  


