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Zmluva o sponzoľingu
uzatvorená podľa $ 261 ods. 2 a $ 269 ods. 2 zál<ona č'. 5l3lI99I Zb. obchodný zĺíkonník
v znení neskoľšíchpredpisov (ďalej len,,obchodný zákonník") medzi týmito
zmluvn1ými stľanami:

Sponzoľ:
obchodné menoA.Iázov:
Sídlo:

BV Gľoup s.r.o.
Jarmočná 626ll,927 0l Šaľa

lČo:

36270041
20219765s0
sK2021976550
Vojtech Bórik _ konateľ

DIČ:
lČppH:
V jeho mene konajúci:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:

UniCroa',t

ÓK}}

banb a,s.

444'1

Iooa 0066

'ail+ 6oo|

oR SR oS Tľnava' odd.: Sro, vl.č.: 16894lT

(ďalej len,,sponzoľ')

Príjemca:
obchodné meno/I.{ázov
Sídlo:
Štatutámy orgán:

IČo:

DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:
Email:

:

Mesto Šaľa
Námestie Svätej Tľojice 7,g2715 Šaľa
Mgr. Jozef Belic\ý, primátor mesta
00 306 18s
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporiteloňa, a.s.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

(ďalej len,pľíjemcď')
(',sponzoľ" a,opríjemcď'ďalej spoločne aj ako ,;mluvné strany")

čHnok I

Pľedmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy o sponzoringu (ďalej len ,,zmluvď') medzi sponzorom
a pľíjemcomje poskýnutie sponzorstva na zabezpečeĺleMedzinaľodného fuľnaja
o Putovný pohríľ náčelníkaMsP Šďa, ktoý sa bude konať v novembri 202l.

Clánok II
Výška sumy sponzoľingu

1)

Sponzor poskytne príjemcovi finančnéplnenie v celkovej hodnote: Jot2-Eur,

slovom( d,rt,(?

,

Clánok III
Spôsob úhrady

)

1)

Dohodnutú čiastku poskytne spoĺlzoľpľíjemcovi v teľmíne do 23.

2)

Sponzor odovzdá príjemcovi peňažné pľostriedky určenév čl. II. tejto zmluvy v hotovosti
do pokladne MsÚ Šaľaa príjemca ich s vďakou pľijíma.

|l.202I.

čHnok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

1) Poskytnutý sponzoľing je účelovoviazaný na podporu podujatia podľa čl. I ods.

1, čo je

príjemca na Žiadosť sponzora povinný pteukázať relevantnými dokladmi.

2) Príjemca sa zaväzuje voči sponzoľovi sponzorovanú čiastku použiťqýhradne

podl'a

predmetu tejto zmluvy.

3) V prípade, ak poskýnutý sponzoľing nebude pouŽitý podľa tejto zmluvy, má

sponzor

právo od tejto zmluvy odstupiť ažiadaťvrátenie poskýnutej sumy sponzoľingu.
Y

Clánok V
Záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z kto4ých pľíjemca
dostane dve vyhotovenia a sponzor jedno vyhotovenie po ich podpísaníopľávnenými
zástupcami zmluvných stľán.

2)

Táto zmluvapafti medzi povinne zverejňované zmluvy (vľátane dodatkov zmlúv) podľa
ustanovenia $ 5a zákona č.2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám v zneni
neskoľšíchpredpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. I zákona č. 4011964 Zb.
občianskeho zákonníka v znení neskoršíchpredpisov. Táto zmluva sa zverejňuje na
webovom sídle mesta Šaľa.

3) Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné stľany záväzná dňom

podpisu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľĺĺn;ak oprávnení zástupcovia zmluvných
strĺán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoľšieho podpisu.
Táto zmluva nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom
sídle mesta Šaľa,v súlade s ustanovením $ 5a zákoĺa č). 21112000 Z. z. o slobodnom
prístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení niektoľých zĺĺkonov(zákon o slobode
informácií) v zneni neskoľšíchpredpisov v spojení s $ 47a zékona č. 4011964 Zb.
občiansky zákonník v zneni neskorších pľedpisov.

4)

Zm|uvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s naľiadenímGDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o
Zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu zmluvných strán na účelyplnenia
tejto zmluvy' a to počas tľvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vyspoľiadania
všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

5) Ak by

niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinnó bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim účelutejto zmluvy, ktoľý
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

6)

Túto zmluvu možno dopĺĺaťalebo meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných
zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky Sa po podpísanínásledne stávajú
neoddelitel'nou súčasťoutejto zmluvy.

7)

Zmluvné strany sa dohodli' že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú
spravovať právnym poriadkom Slovenskej ľepubliky.

8) Pľe zmluvné stľany sú rozhodné ustanovenia

dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany
sa dohodli, že pokiaľ niektoľévzťahy založenétouto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie
sú výslovne touto zmluvou upravené, budú sa ľiadiťustanoveniami obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

9) Akékoľveknároky alebo spory vyplývajuce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou'

sa

zmluvné strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k
dohode zmluvných strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa
s návľhom na príslušný súd. Zmluvĺéstľany sa dohodli' že vzťahy vzniknuté medzi nimi
nazáklade tejto zmluvy sa ľiadia slovenským právnym poriadkom.

10)Zmluvné strany prehlasujú, Že pľejavy ich vôle sú vážne, slobodné, určitéazrozvtniteľné.
Žiaden z účastníkovneuzavrel túto zmluvu v omyle alebo za nápadne nevýhodných
podmienok. Túto zmluvu si účastníciriadne prečítali,porozumeli jej obsahu a na znak
súhlasu ju podpísali. Zfuoveň osoby podpisujúce túto zmluvu týmto vyhlasujú, že sú
osobami opĺávnenými konať v mene zmluvných strán.
.
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