
ev. č. pľíjem",r, !.l.0....ĺ'o''

Zmluva o sponzoringu

uzatvoľenápodľa $ 261 ods. 2 a$269 ods. 2 zélkonač. 513/1991 Zb. obchodný zrĺkonník
v zneníneskorších predpisov (ďďej len,,obchodný zĺíkonník") medzi týmito

zmluvn;imi stranami:

Sponzor:
obchodné meno/Trlázov :

Sídlo:
IČo:
DIČ:
lČ opn:
V jeho mene konajúci:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:

(ďďej len,,sponzoť')

Príjemca:
obchodné menoA.{ĺízov:
Sídlo:
Š1atuterny orgán:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:

Ferado, spol. s.r.o.
Hlavná 229Il52A,927 01 Šaľa
36530841
2020190425
sK2020190425
Valteľ Hrebík - konateľ
Čsog
sK54 7500 0000 0040 0t442298
oR SR oS Tľnava, odd.: Sľo, vl.č.: 16162lT

Mesto Šaľa
Námestie Svätej Tľojice 7,927 15 Šďa
Mgr. Jozef Belický' primátor mesta
00 306.185
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporiteľňa, a.s.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

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

čtánok I
Pľedmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy o sponzorineu (ďďej len ,,zrnluvď') medzi sponzorom
a pľíjemcom je poskytnutie sponzorstva na zabezpeéerue Medzinrárodného tuľnaja

o Putovný pohaľ náčelníka MsP Šďa, ktoý sa bude konať v novembri 202I.



-

ČHnokII
Výška sumy sponzoľingu

1) Sponzor poskýne Ppjemcovi finančné plnenie v celkovej hodnote: (fl ,,-E*,
slovom( jt0N0sroľÄ'ĺJts lhT 

'9(- 
)

Clánok III
Spôsob úhľady

2) Dohodnutú čiastku poskytne sponzor príjemcovi v teľmíne do 23.Il. 202I.

3) Sponzor odovzdá príjemcovi peňaŽné pľostriedky uľčené v č1. il. tejto zmluvy
v hotovosti do pokladne MsÚ Šaľa a príjemca ich s vďakou prijíma.

čHnok IV
Pľáva a povinnosti zmluvných strán

1) Poskytnutý sponzoringje účelovo viazaný na podporu podujatia podľa č1. I ods. 1, čo
je príjemca na žiadosť sponzora povinný prellkézať relevantn;imi dokladmi.

2) Pľíjemca sa zavän$e voči sponzorovi sponzorovanú čiastku pouŽiť ýhĺadne podľa
pľedmetu tejto zmluvy.

3) V prípade, ak poskýnu!ý sponzoring nebude použifý podl'a tejto zmluvy, má sponzor
právo od tejto zmluvy odstupiť ažiadať vrátenie poskytnutej srrmy sponzoringu.

čHnok V
Zá.ľuereóné ustanovenia

1) Tĺĺto zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach' zkto4ých príjemca

dostane dve vyhotovenia a sponzorjedno vyhotovenie po ich podpísaní opľávnenými
zástupcami zmluvných stran.

2) Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vľátane dodatkov zmlúv)
podľa ustanovenia $ 5a zákona č,.2II12O00 Z. z. o slobodnom prísfupe k infoľmáciám
v zneĺi neskorších predpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. l zákona č,. 4011964

Zb. občianskeho zákonníka v zĺeĺ:í neskorších pľedpisov. Táto zmluva sa zverejňuje

na webovom sídle mesta Šaľa.

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

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strĺĺn; ak opľávnení zástupcovia

zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten isý deň, tak ľozhodujúci je deň

neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej

zveľejnenia ňa webovom sídle mesta Šaľa, v súlade s ustanovením $ 5a zékoĺa č.

2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciáma o änene a doplnení niektorych
ziákonov (zakon o slobode infoľmácií) v znení' neskorších predpisov v spojeď s $ 47a

zákoĺač.4011964 Zb. občiansky zĺákonník v znení neskoľších predpisov.



4)

s)

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov

v súlade s nariadením GDPRa zákonom č. 18i2018 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o

zmeÍe a doplnení niektoľých zákonov, vľozsahu uvedenom vúvodných ustanoveniach

tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu zmluvných stľán na účely plnenia

tejto zmluvy, a to pooás trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania

všet(ých ziv,äzkov vzniknutých ,uLák|ud"tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby'

Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým

dotknuté ostatné ustanovenia lejto zmluvy. Zmluvné stľany sú povinné bezodkladne

neplatné ustanovenie nahĺadiť novým' zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy' ktoľý

zmluvné stľany sledovali v čase jej podpisu'

6) Túto zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných

zmluvnými stranami' Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní následne stávajú

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

7) Zmluvné stľany sa dohodli, Že táto zmluva a všetky vďa! z nej vyplývajúce sa budú

Spravovať pľávnym poriadkom Slovenskej republiky'

8) Pľe zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvne stľany

sa dohodli, ze pot<iaľ niektoré vzťahy založeĺe touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie

sú qýslovne touto zmluvou upľavené, budú sa ľiadiť ustanoveniami obchodného

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznýmipľávnymi predpismi SR.

9) Akékoľvek naľoky alebo spory vyplývajúce z jejt9 zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa

zmluvné stľany póm.iu 
"yii.siľ 

vájtmnou dohódou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k

dohode zmlurrn11ch strán, ktorakol'vek zo zm|uvných stran je oprávnená obľátiť sa

s návľhom na prislušný súd. Zmluvné stľany sa dohodli, že vďahy vzniknuté medzi nimi

nazáklaďetejtô zmtuvy sa riadia slovenským pľávnym poľiadkom.

10) Zmluvné stľany pľehlasujú, že prejavy ich vôle sú váŽne, slobodné, určité a zrozumiteľné'

Žiadeĺ z účastníkov neuzavrel túto zmluvu v omyle alebo za nápadne nevýhodných

podmienok. Túto zmluvu si účastníei riadne prečítali' porozumeli jej obsahu anaznak

súhlasu ju podpísali. Zároveŕl
osobami oprávnenými konať v

V Šali, dĺa ..í-,.(.!. :... 1 9.1.1.............
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Valter Hľebík
konateľ

osoby podpisujúce túto zmluvu týmto vyhlasujú, že sú
mene zmluvných stľán. o

V Šali, dĺa .!ý.. !.l'..)!.:.l.

Zaprijema,t
A
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