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SPONZORSKÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa § 51 v spojení s § 628 až 630 Občianskeho zákonníka medzi:

l.
Zmluvné strany
sponzor:
Ing. Anton Szabó
adresa:
ľ.

ulica Z. Kodálya, 925 21 Sládkovičovo

č.:

a
príjemca:
Mesto Sládkovičovo
adresa:

Fučíkova 329,92521

Sládkovičovo

IČO:

00306177

DIČ:

2021006746

zastúpené:

Alexander Bende, zástupca primátora mesta

ll.
Predmet a účel zmluvy
Príjemca je mesto Sládkovičovo a predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej
podpory príjemcovi v peňažnej sume: 2 000,- eur (slovom: dvetisíc eur).
Sponzoring je účelovo určený na zabezpečenie kultúrno-spoločenského

podujatia-

Sládkovičovské kultúrne dni 2014 - vystúpenie hudobnej skupinyNeoton

FamíIia dúa

20.6.2014.
Finančné prostriedky uhradí sponzor do 3 dní od podpísania tejto zmluvy na účet príjemcu
bezhotovostným platobným stykom.
Príjemca sponzoring s vďakou prijíma. Zaväzuje sa uvedené finančné prostriedky použiť
výlučne na účel uvedený v tejto zmluve.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o darovanie, v tomto prípade ide o bezplatný právny vzťah.
Bezplatnosť sa chápe tak, že príjemca nie je povinný sponzorovi za prijatý sponzorský dar
poskytnúť žiadne majetkové protiplnenie.

III.
Iné dojednania

Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté, sa primerane vzťahujú
ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovaní (ust. § 628, a nasl. OZ).
Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej
s predmetom a účelom finančnej podpory v zmysle osobitných všeobecne záväzných a
rezortných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu a účelu tejto zmluvy.
Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy, ich
zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo inak
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží sponzor
a dve vyhotovenia obdrží príjemca.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

V Sládkovičove, dňa 19. 6. 2014

za sponzora:

Ing.~ó

c-)

za Príjemcll>-\~

Alexander Bende, zástupca primátora mesta

