SPONZOR$KÁ

ZMLUVA

Polleo partners, s.r.o,
so sídlom Haburská ul. č. 49/A, 821 01 Bratislava
v zastúpení Ing. Štefan VEREŠ, konatel' spoločnosti
IČO: 44590296
:/j/zDIČ : SK2022755174
Bankove SpOjenIe : ;':r ~.:.'.~t
,
Č. ú. :
J<):.~?';~:;'L
..~~.2...lY;.4:~?Q
r

••

.

.

( ďalej len sponzor)
a

Mestský úrad Sládkovičovo
so sídlom Fučíkova ul. č. 329,92521 Sládkovičovo
v zastúpení Ing. Anton Szabo, primátor
IČO: 44590296
DIČ : 2021006746
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č. ú. : 18028132/0200

( ďalej len príjemca)

uzatvárajú

v súlade s ust. § 51 v spojení s § 628, a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu:

1.
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

1. Príjemca je právnickou osobou ktorá za podmienok ustanovených zákonom č.
369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

samostatne

hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (§ 7). v znení neskorších
predpisov.
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2. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory

(ďalej len

sponzoring) príjemcovi v peňažnej sume: 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc

eur) na

účely uvedené v bode 1.3. tejto zmluvy.
3. Sponzoring je účelovo určený na úhradu nákladov spojených so zabezpečením
výkonu telovýchovnej a športovej činnosti "A" družstva mužov Stolnotenisového
oddielu

TJ Slavoj Sládkovičovo

( ďalej len /}sponzorouanú ; ) v súťažnom období

od 2012/2013a to od 22. septembra 2012 do 30. apríla 2013.
4. Sponzorovaný

me

je

samostatný

právny

subjekt

a financovanie

jeho

telovýchovnej a športovej činnosti je zabezpečované prostredníctvom príjemcu
z jeho vlastného majetku a z vlastných príjmov.
5. Sponzorovaný dlhodobo reprezentuje mesto Sládkovičovo svojimi športovými
výkonmi v stolnom tenise a v súčasnej dobe je účastníkom II. ligy mužov
organizovanej Slovenským stoinotenisovým zväzom.
6. Finančné prostriedky uhradí sponzor do 3 dní od podpísania tejto zmluvy na účet
príjemcu bezhotovostným platobným stykom.
7. Príjemca sponzoring

s vďakou prijíma. Zaväzuje sa poskytnúť

sponzoring

sponzorovanému na účel uvedený v bode 1.3.tejtozmluvy.

II.
INÉ DOJEDNANIA

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

vzťahujú ustanovenia

Občianskeho

zákonníka

o nepomenovanej

zmluve ( ust. § 51 OZ) a o darovaní (ust. § 628, a nasl. OZ).
2. Príjemca sa zaväzuje na požiadanie sponzora zabezpečiť preukaznosť účelu
sponzoringu v zmysle osobitných všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich
sa k predmetu a účelu tejto zmluvy.
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3. Sponzor a príjemca záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu

tejto

zmluvy, ich zmluvné prejavy sú vyj~d~ené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez
pocitu tiesne alebo inak nevýhodných

podmienok,

čo potvrdzujú

svojimi

podpismi.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie
obdrží sponzor a dve vyhotovenia obdrží príjemca.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami účastníkov
sponzora a príjemcu.

Za príjemcu :

Za sponzora:
.-rl

V Bratislave, dňa

-:

V Sládkovičove, dňa

.

Polleo Partners, :
Haburská 491.

8nItiIIaVa 821

tCO:44_ 
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zodpovedný zástupca

zodpovedný zástupca

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis
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