Blq

ev. č. pľíjemcu:v..'..!..l202l

Zmlava o sponzoľingu
uzatvorená podľa $ 261 ods. 2 a $ 269 ods. 2 zŕkonač.513/1991 Zb. obchodný zrĺkonník
medzi týmito
zĺĺkonníľ')
v znení neskorších ľľedpisov (dďejlen

ľľľH1ý

Sponzoľ:
obchodné menoA.{ĺĺzov:
Sídlo:

tČo:
DIČ:

lČ opn:

V jeho mene konajúci:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapisaný:

SYNKLAD'

s.ľ.o.

Diakovská cesta6248l|5,927 01 Šďa
36780570
2022379865
sK2022379865
Ing. Viktor Vincze - konateľ

UniCreďt Bank
sK23 1111 0000 001002352012
oR sR oS Trnava' odd.: Sroo v1.č.: 20105/T

(ďalej len,,sponzoľ')

Pľíjemca:
obchodné menoA.{ázov:
Sídlo:
Štatutrĺmyorgán:

IČo:
DIč:

Bankové spojenie:

IBAN:
Email:

Mesto Šďa
Námestie Svätej Trojice 7,g2715 Šďa
Mgr. Jozef Belic\ý, primátor mesta
00 306 185
2021,024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
sK82 0900 0000 00s1 2430 6282
mesto@sala.sk

(ďďej len,príjemcď')
(',sponzor" a,,pľíjemcď' ďďej spoločne aj ako,,zmluvné stra ny'i)

'

člĺnokI

Predmet zmluvy

l)

Predmetom tejto anluvy o sponzoľingu (ďďej len o,zĺúuvď') medzi sponzorom
a príjemcom je poskytrrutie sponzoľstva ĺla zabezpečenie Medzinárodného furnaja
o Putovný pohráľ náčelníkaMsP Šďa, ktoý sa bude konať v novembri 2021.

čbnok II

Výška sumy sponzoringu

1)

Sponzoľ poskýne pľíjemcovi finančnéplnenie v celkovej hodnote: =
slovom ( bVgSTo pniĺwe
)

lnĺ Y'Ĺ
Clánok III

&sT

'-

Elľ,

Spôsob úhrady

1) Dohodnutu čiastku poskytne

sponzor príjemcovi v teľmínedo 23.1I.202I.

2) Sponzoľ odovzdá pľíjemcovipeňažnéprostľiedky určenév čl. il. tejto

zmluvy

v hotovosti do pokladne MsU Šaľaa príjemca ich s vďakou pľijíma.

ČlánokIV

Pľáva a povinnosti zmluvných strán

1) Poskytnutý sponzoringje účelovoviazaný

na podporu podujatia podľa č1. I ods. 1, čo

je pľíjemca na äadosť sponzora povinný preukázat'ľelevantnými dokladmi.

2) Pľíjemcasa

zaväzuje voči sponzorovi sponzorovanú čiastku použiťvýhľadne podl'a
pľedmetu tejto zmluvy.

3) V

pľípade, ak poskytnufý sponzoring nebude pouäty podľa tejto zmluvy, má sponzoľ
právo od tejto zmluvy odstupiť ažiadaťvrátenie poslrytnutej sumy sponzoringu

článokV

Závérečnéustanovenia

1) Táto zmluva je vy'hotovená v troch originálnych vyhotoveniach,

z ktoľých pľíjemca

dostane dve vyhotovenia a sponzor jedno vyhotovenie po ich podpísaníoprávnenými
zástupcami zmluvných strrĺn.

2)

Táto zmluva patľímedzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv)
podľa ustanovônia $ 5a ,ákonač.2l1l200} Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších pľedpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. 1 zžkonač.4011964
Zb. občianskeho zákonnfta v znení neskoršíchpredpisov. Táto zmluva sa zverejňuje
na webovom sídle mesta Šďa.

3) Táto zmluva nadobúda plafirost' a je pľe zmluvné stľany závänÉdňom podpisu
oprávnen;imi zastupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zásfupcovia

deň, tak rozľrodujúci je deň
neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle mesta Šďa" v súlade s ustanovením $ 5a zákona č.
21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o unene a doplnení niektoqých
zákonov (zríkon o slobode infoľmácií) v znení neskorších predpisov v spojení s $ 47a
zákonaé.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

zmluvných strarr nepodpíšu tuto zmluvu

v

ten

isli

4)

Zm1uvné stľany podpisom tejto zmluvy poskyrujú s.úhlas 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 riadnu identifikáciu zmluvných stran na účelyplnenia

tejto zmtuvy, a io počás tľvaniätejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vyspoľiadania
všetkých záväzkov vzniknutychnazál<7ade tejto zmluvy a uplynutím aľchivačnej doby.

5) Ak

by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo ďebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmhxne stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nďľadiť noqým, zodpovedajúcim účelutejto zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v óase jej podpisu.

6)

Túto zmluw možno dopĺĺaťalebo meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných
zm|uvnými stľanami. Tieto podpísanédodatky Sa po podpísanínásledne stávajú
neoddelitel'nou súčasťoutejto zmlur1l.

7)

Zm\llvne strany sa dohociii' Že táto zrľúuva a všetky vďahy z nej vyplývajúce sa budú
spľavovať právn1ľn poľiadkom S lovenskej republiky.
Pľe zmluvné strany sú roŕlodľ-léustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné stľany
sa dohodli, že pokiaľ niektoľé'ĺzťahy založenétouto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie
sú qýslovne touto zmluvou upravené, budú sa ľiadiť ustanoveniami obchodného
zríkonníka a ostatľými všetlbecne závázĺýmiprávnymi predpismi SR.

8)

9)

Akékoľvek naľoky alebo spory vyplývajúceztejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa
zmluvné strany póku.iu wii"siť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k
dohode zmluvných stľán" ktoľako]]vek zo zm\uvných stľán je opľávnená obrátiť sa
s návrhom na príslušnýsúcĺ.Zmluvné stľany sa dohodli, že vďahy vzniknuté medzi nimi
ĺazéklaďetejto zmluvy sa ľiadia slovenským právnym poľiadkom.

10) Zmluvné strany pľehlasujú,že prejaw1ich vôle sú vĺĺžne,slobodné, určitéa zrozumiteľné.
Žiaden z ĺĺastnĺkovneuzavrel túto zmluvu v omyle alebo za nápadne nevýhodných
podmienok. Túto zmluvu si účastníeiľiadne prečítali,porozumeli jej obsahu a na znak
ju podpísali. Zároveň osob.i podpisujúce tuto zmluvu t'ýmto vyhlasujú' že sú
'úhlu'u
osobami oprávnenými koneť V Ínene zmluvných strán.
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