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Zmluva o sponzoľingu
uzatvorenápodl'a $ 261 ods. 2a$269 ods.2 zékoĺač.513/1991Zb. obchodnýzákonník
zakonníľ')medzi fýmito
v zneĺíneskoršíchpredpisov (ďalej len
'oobchodný
zmluvnými stľanami:

Sponzoľ:
obchodné menoA.{ázov:
Sídlo:

tČo:

DIČ:
IČ opn:
V jeho mene konajúci:
Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísarlý;

Foľs Trade s.r.o.
P. Pazmaňa 2020130'927 01 Šaľa
31421849
2020373729

sro020373729
Robeľt Balog _ konatel'
OTP Banka Slovensko
sK22 s200 0000 0000 0110 0513
oR SR oS Tľnava, odd.: Sro, v1.č.: l5900/T

(ďalej len,,sponzoľ")

Príjemca:
obchodné menoA.{ázov:
Sídlo:
Štatutemy orgarr:

lČo:

DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:
(ďalej len,,pťjemcď')
(,,sponzoľ" a

Mesto Šďa
Námestie Svätej Trojice 7,g2715 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 r8s
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporitel'ňq a.s.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

'pľíjemcď'ďalej

spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

.

čHnoxI

Predmet zmluvy

1) Pľedmetom tejto zmluvy

o sponzoringu

(ďďej len ,,znluvď') medzi spollzoľom

príjemcom je poskyĺrutie sponzorsfua na zabezpeéetie Medzinaľodného fumaja
o Putovný pohár náčelníkaMsP Šaľa'ktoqý sa bude konať v novembľí2021.
a

-J

čHnok II

Výška sumy sponzoringu

1)

Sponzoľ poskýne príjemcovi finančnéplnenie v celkovej hodnote:

slovom(

Jt!'v05rĺľ11r0Ĺtl4ĺr:(

Clánok III
Spôsob úhrady

1) Dohodnutú čiastku poskytne

4.sD

,-

Etľ,

)

spoĺLzoľ príjemcovi v teľmíne

do

23.ll.202I

uľčenév čl. il. tejto zmluvy
vďakou pľijíma.

2) Sponzor odovzdá príjemcovi peňažléprostriedky
v hotovosti do pokladne MsÚ Šaľaa príjemca ich s

čHnok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

1) Poskyĺrutý sponzoľing je účelovoviazaný

na podporu podujatia podľa č1. I ods. 1, čo
je pľíjemcana žiadosťspoĺ|zoľa povinný pľeukazať relevantnými dokladmi.

2) Príjemca sa

zaväzuje voči sponzorovi sponzoľovanú čiastku použiťvýhľadne podl'a
predmetu tejto zmluvy.

3) V

prípade, ak poskýnutý sponzoring nebude pouŽitý podľa tejto zmluvy, má sponzor
právo od tejto zmluvy odstupiť ažiaďať vrátenie poskytnutej sumy sponzoringu.

čHnok V

Záverečné ustanovenia

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

2)

Táto zmluva patti medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podľa
ustanovenia $ 5a zäil<ona é.2IIl2000 Z. z. o slobodnom pľísfupek iďormáciám v zneĺi
neskoľšíchpredpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods.
zékona č. 4011964 Zb.
občianskeho zákonníka v znení neskoršíchpľedpisov. Táto zmluva sa zverejňuje na
webovom sídle mesta Šaľa.

l

3) Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre znluvné strany záxäzná dňom

podpisu
oprávnenými zásfupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zásfupcovia zmluvných
stľán nepodpíšututo zmluvu v ten istý deň, tak ľozhodujúci je deň neskoršieho podpisu.
Táto zmluva nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom
sídle mesta Šaľa,v súlade s ustanovením $ 5a zákona č. 2tll2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informácirím a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zakon o slobode
infoľmácií) v zneni neskorších predpisov v spojení s $ 47a zékona č,. 4011964 Zb.
občiansky zákonník v zneni neskoľšíchpľedpisov.

4)

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/201 8 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 riadnu identifikáciu zmluvných strán na účelyplnenia
tejto zmluvY, dto počas trvania tejto zmluvy' najneskôr však do lehoty vysporiadaĺria
všetkých záväzkov vzniknutýchnazák|ade 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. Zm|uvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahĺadiť novým, zodpovedajúcim účelutejto zm\uvy, ktorý
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

6)

Túto zmluw možno dopĺĺaťalebo meniť len ťormou písomných dodatkov, podpísaných
zmluvnými stľanami. Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní následne stávajú
neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy.

7)

Zmluvne stľany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vďahy z nej vyplývajúce sa budú
spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8)

Pre zmluvné stľany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany
sa dohodli, že pokiaľ niektoré vzťahy za\ožene touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie
sú výslovne touto zmluvou upravené, budú sa riadiť ustanoveniami obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi SR.

9)

Akékoľvek nároky alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa
zmluvné stľany pokúsia vyľiešiťvzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k
dohode zmluvných strán' ktoľákoľvek zo zmluvných strrín je opľávnená obrátiť sa
s návrhom na pľíslušnýsúd. Zmluvne strany sa dohodli, že vďahy vzniknuté medzi nimi
nazélklade tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom.

10) Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy ich vôle sú viíŽne, slobodné, určitéa zľozumiteľné.
Ziaden z účastníkovneuzavľel túto zmluw v omyle alebo za nápadne nevýhodných
podmienok' Túto zmluvu si účastníciľiadne pľečítali'porozumeli jej obsahu a na znak
súhlasu ju podpísali. Zároveťl osoby podpisujúce túto zmluvu týmto vyhlasujú, Že sú
osobami opľávnenými konzť v mene zmluvných strán.
'\ !ĺ

V Šali,oo. .... [.(.('.?.€.(.'-..

V Šali,dňa ./:,..!!...:..ĺ.,^..!
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