
ev. č. príjem",r, |11..lzozr

Zmhwa o sponzoľingu

uzatvorená podľa $ 26l ods. 2 a$269 ods. 2 zákonaó.5l3lt99l Zb. obchodný zakonník
v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,obchodný zakonník") medzi týmito

zmluvnými stranami:

Sponzoľ:
obchodné menoA'{iĺzov :

Sídlo:
lČo:
DIČ:
tČ opH:
V jeho mene konajúci:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapisarlý:

(ďalej len,,sponzor")

Pľíjemca:
obchodné menoA'{ázov:
Sídlo:
Štatutráĺny oľgán:
tČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:

SEHATEX s.r.o.
Jesenského 22,927 01 Šaľa
34133674
2020374543
sK2020374543
Ladislav Klena - konatel'
Čson
sK24 7s00 0000 0040 t6748177
oR SR oS Tľnava, odd.: Sro, v1.č.: 15985/T

Mesto Šal'a
Námestie Svätej Trojice 7,g2715 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, pľimátor 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,príjemcď')
(,,sponzor'o a,pľíjemcď'ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

. článot< I
Predmet zmluvY

l) Predmetom tejto zmluvy o sponzoringu (ďalej len ,,zmluvď') medzi sponzorom

apríjemcom je poskytnutie sponzorstva na zabez4ečenie Medzinaľodného tuľnaja

o Putovný pohaľ náčelníka MsP Šaľa, kÍoý sa bude konať v novembľi 202l'



článok lI
Výška sumy sponzoringu

1) Sponzor poskytne príjemcovi finančné plnenie v celkovej hodnote: 'ť0p ,-Eur,
slovom { yarrrr'rlr ^<-=

ČHnok III
Spôsob úhľady

1) Dohodnutú čiastku poskytne sponzoľ pľíjemcovi v teľmíne do 23.1 1.202l.

2) Sponzor odovzdá príjemcovi peňažné pľostriedky uľčené v čl. il. tejto zmluvy v hotovosti

do pokladne MsÚ Šaľa a príjemca ich s vďakou prijíma.

čhnok IV
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

1) Poskýnutý sponzoringje účelovo viazaĺý na podporu podujatia podľa č1. I ods. l, čoje' 
príjemcu na ŕiudo'ť sponzora povinný preukazať relevantn;ými dokladmi.

2) Príjemca sa zaväzuje voči sponzorovi sponzoľovanú čiastku pouŽiť výhradne podl'a

pľedmetu tejto zmluvy.

3) V pľípade, ak poskýnutý sponzoľing nebude použitý podľa tejto zmluvy, má sponzor' 
p.áu'od tejto ňt""y odstúpiť ažiadať vrátenie poskýnutej sumy sponzoľingu.

článok V
Zá,ľerečné ustanovenia

1) Táto zmluva je vyhotovená v troch oľiginálnych vyhotoveniach, z ktorych príjemca

dostane ave vyľrotôvenia a sponzor jedno vyhotovenie po ich podpísaní opľávnenými

zástupcami zmluvných strán.

2) Táto zmluvapafti medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv podľa

ustanovenia $ 5a zákoĺa 8. zllĺzoo} Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám v zneni

neskoľších piedpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. 1 zákona č. 4011964 Zb'

občianskehó zakonníka v zneni neskorších predpisov. Táto zmluva sa zvercjňuje na

webovom sídle mesta Šaľa.

3) Táto zmluva nadobúda platnósť a je pre zmluvné strany záväzĺá dňom podpisu

oprávnenými zástupcami äboch zmluvných stľán; ak oprávnení zástupcovia zmluvných

siľán nepôdpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoľšieho podpisu.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom

sídle mesta Šaľa, v súlade s ustanovením $ 5a zékona é. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niekÍo4ých ziĺkonov (zákon o slobode

infoľmácií) v znení neskorších predpisov v spojení s $ 47a zákona č,. 40/1964 Zb'

občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov.



4) Zmhvné strany podpisom tejto zmluvy poskýujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. l8/2O18 Z. z. o ochľane osobných_ údajov ä o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vyspôriadania
všetkých záväzkov vzniknutýchnazáklade tejto zmluvy a uplynutím arctriualnôj doby.

5) Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvne strany sú povinné bezodklaáne
neplatné ustanovenie nahľadiť novým, zodpovedajúcim účelu 

_tejto 
zmluvy, ktorý

zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

6) Túto zmluvu možno dopĺĺať alebo meniť len formou písomných dodatkov' podpísaných
zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky Sa po podpísaní násleäne^ stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

7) Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú
spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8) Pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvne stľany
sa dohodli, že pokiaľ niektoré vzťahy založené touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie
sú výslovne touto zmluvou upravené, budú sa ľiadiť ustanoveniami obchodnóho
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

9) Akékoľvek náľoky alebo spory vyplývajicez tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa
zmluvné strany pokúsia vyľiešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k
dohode zmluvných stľán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obľátiť sa
s návrhom na pľíslušný súd. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi
nazáklade tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poľiadkom.

l0) Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy ich vôle sú vážne, slobodné, určité a
zrozumitelhe. Žiaďen z účastníkov neuzavrel túto zmluvu v omyle alebo za nápadne
nevýhodných podmienok. Túto zmluvu si účastníci riadne p."čítuli, po.o'ĺ''néli .1"1
obsahu a na znak súhlasu ju podpísali' Zároveň osoby podpisujúce túto zmluvu týmtó
vyhlasujú, Že sú osobami opľávnenými konať V mene zmluvných strán.

V Šali, dňa .....ť_,. . !.!..,..4-.a.+. /...''.. V Šali' aĺa . :! !!...l.!...].{',)l ()

Zasponzora íjĺ..r i'{ /"i í ['Ä n.i.',-,
Zapríjemcu
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Ladislav Klena
konateľ fĺe,; lo,"ru[r"or)

l 
primátor -"\+r


