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eV. č' pľíjem cui'.::....l202I

Tm|uva o sponzoľihgu

uzatvoľená podľa $ 261 ods. 2 a $ 269 ods. 2 zékoĺa č. 5I3lI991 Zb. obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len,,obchodný zákonník") medzi ĺýmito

zmluvnými stranami:

Sponzor:
obchodné menoA.{ázov:
SÍďo:
tČo:
D[Č:,
IČ opH:
V joho mene konajúoi:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapisaný'

(ďalej len,,sponzoľ")

Pt{jemca:
obchodné menoA{ázov:
Sídlo:
Štatutámy oľgán:
lČo:
nff:
Bankové'spojenie:
IBAN:
Email:

SUPRAVIS Slovakia s.r.o.
Jesenskeho ?2.923 01. Šď'a.
36819824
2022-4ä'8á9,
s]<2022428859
Peteľ Andráší -konateľ
Tatra Banka
sK27 1 100 0000 0029 2088 4776
oR SR OS,Tľnava, odd,: Sľo, vl,č.: 20499lT,

Mesto Šaľa
Námestie Svätej Tľojice 7,g2715 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta
00 306 185
ŽvIŤďI: tr4v- (nie je pĺátcom DeĎ
Slovenská' sporitel'ňa; a: s.

SKSZ 0900 0000 0011' t4m' 6282
mesto@sala.sk

(ďalej len,,príjemcď')
(osponzorlo a,oBľíjgmca!' dlalej, spolo čne aj, ako,,zmluvné'stra nyĺ )'

čHnok I
Pľedmet zmlilvy

1)' Prďmaorrr tejtir nnÍuvy osponzoľtirgu (ďälej' len_ ,gmluvď')' meďzi' sponzol'om_

a'ffiémcom je'poskytrrutie' sponzorstva'na' nbezpečenie'Medzinárodného turnaja'

o Putovný pohar náčeliríka MŠPŠal'ä, ktory sa budb konať_v novembri'Z0Zl.



článok II
Výška sumy sponzoringu

1) Sponzor poskytne pľíjemcovi finančné plnenie v celkovej hodnote: I''ĺ)'-pU:,
slovom (bv ts íÉilL

Článok III
Spôsob úhľady

1) Dohodnutú čiastku poskytne Sponzor pľíjemcovi v termíne do 23.II.202I.

2) Sponzoľ odovzdá príjemcovi peňažne pľostriedky určené v čl. II. tejto zmluvy
v hotovosti do pokladne MsÚ Šaľa a príjemca ich s vďakou pľijíma.

Článok IV
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

1) Poskýnutý sponzoľing je účelovo viazaný na podporu podujatia podľa čl. I ods. 1, čo
je príjemca na Žiadosť sponzora povinný preukánať relevantnými dokladmi.

2) Pľíjemca sa zaväzuje voči sponzorovi sponzoľovanú čiastku pouŽiť výhradne podl'a
pľedmetu tejto zmluvy.

3) V prípade, ak poskytnutý sponzoring nebude použitý podľa tejto zmluvY, má sponzoľ
právo od tejto zmluvy odstúpiť ažiadať vrátenie poskytnutej Sumy sponzoringu.

v
Clánok V

Záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, zktorých príjemca
dostane dve vyhotovenia a Sponzor jedno vyhotovenie po ich podpísaní oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

2) Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv)
podľa ustanovenia $ 5a zákona č. 2I112000 Z. z, o slobodnom prístupe k informáciám
v zneni neskorších predpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. 1 zákonač.4011964
Zb. občianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov. Táto zmluva sa zverejňuje
na webovom sídle mesta Šaľa.

3) Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné stľany záväzná dňom podpisu
opľávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak opľávnení zástupcovia
zmluvných stľán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň' tak rozhodujúci je deň
neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa, v súlade s ustanovením $ 5a zákona č.

21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších pľedpisov v spojení s $ 47a
zákonač,.4011964 Zb' občiansky zákonník v znení neskorších pľedpisov.



4) Zmluvne strany podpisom tejto zmluvy poskýujú súhlas na Spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR a zákonom é. 1812018 Z. z. o ochľane osobnýcľr údajov ä o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vyspôriadania
všetkých záväzkov vzniknutých na záklaďe tejto zmluvy a uplynutím archivačnôj doby.

s) Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahĺadiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktorý
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

6) Túto zmluvu moŽno dopĺĺať alebo meniť len foĺmou písomných dodatkov' podpísaných
zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky Sa po podpísaní násleäne- stávajú
neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

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

8) Pre zmluvné stľany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné stľany
sa dohodli, Že pokiaľ niektoré vzťahy založené touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie
sú výslovne touto zmluvou upravené, budú sa riadiť ustanoveniami obchodného
zákonnika a o statnými všeobecne záv äzný mi pľávnymi predpi smi S R.

9) Akékoľvek nároky alebo spoľy vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa
zmluvné strany pokúsia r,yriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k
dohode zmluvných stľán, ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa
s návľhom na pľíslušný súd. Zmluvné stľany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi
nazáklade tejto zmluvy sa ľiadia slovenským právnym poriadkom.

10) Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy ich vôle suvážne, slobodné, určité a zrozumiteľné.
Ziaden z účastníkov neuzavrel túto zmluvu v omyle alebo za nápadne nevýhodných
podmienok. Túto zmluvu si účastníci riadne prečítali, porozumeli jôj obsahu a na znak
súhlasu ju podpísali. Zároveň osoby podpisujúce túto zmluvu týmio vyhlasujú, že sú
osobami opľávnenými konať V mene zmluvných strán.

V Šali' dňa.. 3.,ĺĺ- lrl24
V Šali, aĺa ... l |,...!...i-!.:..!.

Zasponzora
SUPRAVTS SLOVAK|A, s.r ouesenského 22gzzoĺ ŠRLn
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