ev. č. príjem.u,l.lf .1202r

Zmluva o sPonzoringu
zakonník
uzatvorenápodľa $ 261 ods. 2a$269 ods. 2 zékonač.513/1991 Zb. obchodný
týmito
v znení neskoľšíchpredpisäv (ďalej len ,,obchodný zakonník') medzi
zmluvnými stľanami:

Sponzor:
obchodné menoA'{ázov:
Sídlo:

ĺČo:

DIČ:
tČ opH:
V jeho mone konajúci:
Bankové spojenie:

IBAN:

Zapisaný:

JA-PaG s.r.o.
DruŽstevná 6795ltL,927 01 Šaľa
3655022t
2020191228
sK2020191228
MariáÍt Jankech - konateľ
UniCľedit Bank
sK55 11 1 1 0000 0012 4720 3007
oR SR oS Tľnav4 odd.: Sro, v1.č.: 16306/T

(ďalej len,,sponzoľ")

Príjemca:
obchodné menoA{ázov:
Sídlo:
orgán:
Štatuĺĺľny

ĺČo:

DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:
Email:

Mesto Šaľa
Námestie Svätej Trojice 7,gz715 Šaľa
Mgľ. Jozef Belichŕ, primátoľ mesta
00 306 185
2021024049 (nie je Platcom DPH)
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
sK82 0900 0000 00st 2430 6282
mesto@sala.sk

(ďalej len,,príjemcď')
aj ako ,,zmluvné strany")
i,,sponzor" ä ,,pľíjemcď' ďalej spoločne

*".*l:L'1,,
1)

medzi sponzorom
Predmetom tejto zm|uvy o sponzoringu (ďa|ej len ,,zmluvď')
Medzinĺáľodného turnaja
a príjemcom je poslqrtnutie sponzorstva na zabezpeéerue
novembri 202I'
o Putovný pohaľ náče|níka MsP Šaľa,ktoqý sa bude konat'v

--J

.
1)

čHnok lI
Výška sumy sponzoľingu

poskyt1e-ľ:lľ..ľl
lo1Šleplnenie
slovom( J[DNOsĺ0ľ{ĺD'(lqI
Iu('
Sponzor

'
1)

2)

v celkovej hodnote:
150,-

p*,

)

Clánok III
Spôsob úhrady

Dohodnufu čiastku poskytne sporrzoľ príjemcovi
v teľmínedo 23.II.202I.
Sponzor odovzdá príjemcovi peňažnépľoshiedky určené
v čl. 11.
_- tejto
--J -- zmluvy v hotovosti
do pokladne MsU Šaľaa príjemca ich s vďakou

pľijíma.

čHnok IV

Pľáva a povinnosti zmluvných strán

1)

Poskytnutý sponzoring je účelovoviazaný na podporu podujatia
podľa čl. I ods. 1, čo je
príjemca na žiadosť sponzora povinný p..uL,ĺ'äľ
rälevantnými dokladmi.

2)

Príjemca sa zaväzuje voči sponzorovi sponzorovanú
čiastku
-- pouŽiť
podľa
ľ---_- výhľadne
'J'
predmetu tejto

zmluyy

3) V pľípade,ak poslqrtnud

sponzoring
použid podľa tejto zmluvy, má sponzor
právo od tejto zmluvy odstupiť a žiadáť_nebude
vrátenie poskytnutej .*ny ,po*o.ingu.

čHnok V

Zánerečnéustanovenia

1) !áto zmluva j9
dostane

vy_hotovená v troch oľiginálnych vy'hotoveniach,
z ktor1ých príjemca
dve vyhotovenia a sponzor jednJ,.yĺ'ótou"ĺe po ich podpísaní
f -_-zástupcami zmluvných strián.
"pia""ä"ýJ

2)

Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňovan
'zmluw (vrátane dodatkov zmlúv) podľa
ustanovenia $ 5a zál<ona č,.2II12O00 ž. ,. o slobodnom prísfupe
k informácirĺm v zneri
neskoršíchpredpisov v spojení s ustanovením 47a ods.
zál<ona č. 40/1964 Zb.
$
občianskeho zrĺkonníka v znení neskorších p..apĺ'ou. Táto
zmluva sa zverejňuje na
webovom sídle mesta Šaľa.

ý

l

3)

Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné stľany závŽizná
dňom podpisu
oprávnen;ými zásfupcami oboch znrluvnyóh strán; ak
oprávneď zásfupcovia zmluvných
striín nepodpíšu futo zmluvu v ten istý deň, tak roáodujúci je
deň neskoršieho podpisu.
Táto zmluva nadobúda účinnosťdňom nasĺedujúcim po
dni jej zverejn*iu nu webovom
sídle mesta Šaľa'v súlade s ustanovením 5a zál<ona č,. 2II12O00
$
Z. z. o slobodnom
prístupe k informácirĺm a o zÍnene a dopĺneníniektorych
zĺíkonov(zál<on o slobode
infoľmácií) v znení neskorších predpisoŕ v spojení g +zu zákona
č. 40/t964 Zb.
občiansky zrĺkonníkv zsleníneskôľšíchpredpisov.

.

4)

Znlly1té strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spľacovanie svojich údajov
v súlade s naľiadením GDPR a zákonom č. 18lz0l8 Z. z. o ochrane osobnýcľr 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 účelyplnenia
tejto zmluvy' a to počas tľvania tejto zmluvy, najneskôľ však do lehoty vyspôriadania
všetkých záväzkov vzniknuýchnazél<Lade tejto zmluvy a uplynutím aľctriva8nô3 doby'

5) Ak

by niektoľé ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zm|uvné stľany sú povinné bezodklaáne
neplatné ustanovenie nahľadiť novým, zodpovedajúcim účelutejto zmluly, ktoľý
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

6)

7)

Túto zmluw možno dopĺĺaťalebo meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných
zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky sa po podpísanínásleäne- stávajú
neoddelitel'nou súčasťoutejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vďahy
spravovať právnym poľiadkom Slovenskej ľepubliky.

z

nej vyplývajúce sa budú

8)

Pľe zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany
sa dohodli, že pokiaľ niektoré vďahy založenétouto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie
sú výslovne touto zmluvou upravené, budú sa ľiadiťustanoveniami obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznýmiprávnymi pľedpismi SR.

9)

Akékol'vek naľoky alebo spory vypl1vajúce ztejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa
zmluvné strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spoľe k
dohode zmluvných strĺín,ktorákol'vek zo zmluvných stľrĺnje oprávnená obrátiť sa
s návrhom na príslušnýsúd' Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi
nazélklade tejto zmluvy sa ľiadia slovenským pľávnym poľiadkom.

10) Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy ich vôle sú váŽne, slobodné, uľčitéa zrozumiteľné.
Ziaden z účastníkovneuzavrel tuto zmluvu v omyle alebo za nápadne nevýhodných
podmienok. Túto zmluw si účastníciriadne prečítali,porozumeli
3éi ousatru a na znak
súhlasu ju podpísali. Zaľoveň osoby podpisujúce túto zmluw týmio vyhlasujú, Že sú
osobami oprávnenými konať V mene zmluvných stran.

V Šali,uu

.,.Q.'ĺ... l..L..tr.y''L/.

Zasponzora

V Šali,dňa

Zapríjemcu

""i*frW^uá',ľá,''o

't r)

rifl
\)\/)
.-.-

Marián J
konateľ

,,)

I
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