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Zmluva o sponzoringu

uzatvorenápodl'a $ 261 ods. 2 a$269 ods. 2 zákonaé.5l3ll99l Zb. obchodný zĺĺkonník
v znenineskorších predpisov (ďalej len,,obchodný zĺákonníľ') medzi ýmito

zmluvnými stranami:

Sponzor:
obchodné meno/}.Iiízov:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
lČ opH:
V jeho mene konajúci:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:

(ďďej len,,sponzor")

Príjemca:
obcho dné meno/l.{ĺízov :
Sídlo:
Štatutaľny organ:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:

SAGROP spol. s.r.o.
Tulipanová t99714,927 0I Šaľa
34140051
2020374752
sK2020374752
Ing. Milan Psota _ konateľ
UniCredit Bank
sK63 1111 0000 00661477 4008
oR SR oS Trnava" odd.: Sro, vl.č.: 16012/T

Mesto Šaľa
Nrĺmestie Svätej Trojice 7,g2715 Šď'a
Mgr. Jozef Belický' primátor mesta
00 306 185
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporitel'ňa" a.s.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

(ďalej len,Bríjemcď')
(,,sponzor" a,pľíjemcď'ďalej spoločne aj ako ,ozmluvné strany")

. článok I
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy o sponzoringu (ďalej len 
',zmluvď') 

medzi spol|zoľom
a pľíjemcom je poskymutie sponzorstva ĺa zabezpečenie Medzinrĺrodného tumaja
o Putovný pohrĺľ náčelníka MsP Šď'a, ktoý sa bude konat'v novembri2lzl.
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,_ Euľ,' 
článok III )

Spôsob úhľady

l) Dohodnutu čiastku poskytne sponzorpľrjemcovi 
v termíne do n.11.2021.

" :ĺff;:Ji:"r':Ĺ"ä1'il:ä!# 
#ňľ:"..,ff :Y*"ff,li:*I":j: - tejto znrJuvy

Práva 
" o"",'1'Í.Tlľu-u.o sŕľánĺ) Poskytnutý sponzorino ie riÄol^-'^ - .

j e puj em cá ä ;ffi;:ľ'-.Ĺ:ľ;fi: J'tr#.J;-'#:ilľ:l."j i,i1 po dl'a čl. I ods. l, čo
2) Príjemca sa za\.. 

-^! L'vq\qL'íl relevantnými dokladmi.

p"a'.ň ;;:í" ľšriiirvoči 
sponzorovi sponzorovanú čiastku použiťvýhľadne podl'a
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ČHnok V

1) Táto zmluva ie 
Záverečnéustanovenia

a"'""äät",íiô}!ľ;T:r:J::iorigináInychvyhotoveniu"hi1ktoýchprrjemca
zásfupcami zmluvných.trrĺn.'"'*-' ',ed'o vyhotovenie po ich podpísaru ôprávnenými

2) Táto zmluva t
p"aľ" 

".r""""ľ ^medzi 
povinne

y znenin..Lo*ľ]1 1 
s'3*ä". ";ži',;ä:dtTľ.ur:il|1Y (vrátane dodatkov zmtúv)

zu. otĺi*.L"Tlch 
pľedpisov v sooi
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3) Táto zmluva nadobúda platnosť a .
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'pre 
zsĺlluvne str]Y závazná dňom podpisu
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''tĺfrail*iffih#'fffifi



s)

4) Zmluvné stľany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na Spracovanie svojich údajov
v súlade s naľiadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z' z. o ochľane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov' v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy' čo je nevyhnutné pre ľiadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vyspoľiadania
všetkých záväzkov vzniknutýehnazŕklade tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

Ak by niektoľé ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zm|wne stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahĺadit' novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktorý
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

6) Túto zmlur,'u možno dopĺĺať alebo meniť len formou písomných dodatkov' podpísaných
zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní následne stávajú
neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy.

7) Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vďahy z nej vyplývajúce sa budú
spravovať pľávnym poriadkom Slovenskej republiky'

8) Pľe zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné Strany
sa dohodli' že pokiaľ niektoré vzt'ahy založené touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie
sú qýslovne touto zmluvou upľavené, budú sa ľiadiť ustanoveniami obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi SR.

9) Akékoľvek naľoky alebo spory vyplývajúc e z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa
zmluvné strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k
dohode zmluvných strán, ktorĺíkoľvek zo zmluvných stran je opľávnená obrátiť sa
s návrhom na príslušný súd. Zmluvné strany sa dohodli' že vďahy vzniknuté medzi nimi
nazéklade tejto zmluvy sa ľiadia slovenským právnym poriadkom

10) Zmluvné strany pľehlasujú, že prejavy ich vôle sú váŽne, slobodné, určité a zĺozumĺteľné.
Ziaden z účastníkov neuzavrel túto zmluvu v omyle alebo za nápadne nevýhodných
podmienok. Túto zmluvu si účastruci riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na zs'nk
súhlasu ju podpísali. Záĺoveň osoby podpisujúce túto zmluw týmto vyhlasujú, že sú
osobami opľávnenými konať v mene zmluvných stľán.

V Šali, dňa 0c /,ĺ. /ne,ĺ V Šali, dňa
l1 Jt \ fl t ,/L 

-L 
_/

Zasoonzora ,'Sagro,;{,
ĺ rlli1lán

.......... t(iyrľ.[ li.V...r.

*
Zapríjemcu .I

spol. p
. n4,

r.o.
n1 Šal'a

Ing. Milan Psota
konateľ

Mgr. Jozef
primátor

*

,


