
1t?
ev. č. príjemw: .......12021

Zmlwa o sponzoringu

uzatvorenápodľa $ 261 ods. 2a$269 ods.2 zďkonač,.5I3l|99t Zb. obchodný zakonník

v znetrí neskorších predpisov (ďalej len ,,obchodný zakonník") medzi tymito
zmlurmými stranami:

Sponzoľ:
obchodné menoAtrázov:
Sídlo:
tČo:
DIČ:
lČ opH:
V jeho mone konajúci:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapisaný:

(ďalej len,,sponzoť')

Príjemca:
obchodné meno/]rlázov :

Síďo:
Štatutaľny orgán:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:

Autoservis Hučko, s.r.o.
Nitianska 59,g27 05 Šaľa
47573546
202402689s
sK20240268954
Štefan Hučko - konateľ
UniCľedit Bank
sK76 1111 0000 0012 8199 1000

oR SR oS Tmava" odd.: Sro, v1.č.: 3345/T

Mesto Šaľa
Nrĺmestie Svätej Trojice 7,g271s Šďa
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

00 306 185

2021024049 (nie je plďcom DPH)
Slovenská spoľitel'ňa' a.s.

sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sďa.sk

(ďďej len,,pľíjemcď')
(,,sponzor" a,,príj emcď' ďalej spoločne aj ako,,zmluvné stra ny")

' čHnokI
Predmet zmluvY

1) Predmetom tejto zmluvy o sponzoľingu (ďďej len ,,anluvď') medzi spoÍrzorom

apríjemcom je pos$rtnutie sponzorstva ĺa zabez4ečenie Medzinaľodného turnaja

o Putovný pohaľ náčelníka trĺsp Šď'a' ktorý sa bude konať v novembri 202l.



-

čbnolĺ II
Výška sumy sponzoľingu

1) Sponzoľ poslqrtne príjemcovi finančné plnenie v celkovej hodnote:fJ,_ EUÍ,

slovom ( JtDtrll ĺto t!l(
čHnok III

Spôsob úhrady

1) Dohodnutu čiastku poskytne sponzor príjemcovi v termíne do 23 ' 1I ' 202I '

2) Sponzoľ odovzdá príjemcovi peinhlepľostriedky určené v č1. il. tejto zmluvy v hotovosti

dä pokladne lvĺsu Šaľa a príjemca ich s vďakou prijíma'

ČHnok IV
Práva a povinnosti zmluvnÝch stľán

1) Poskytnutý sponzoľing je účelovo viazaný na podporu podujTľ podľa.čl. I ods' 1, čo je
' 

pľíjemca na žiadosť sp-onzora povinný preukazať relevantĺrými dokladmi'

2) Príjemc a sa zaväaĺe voči sponzorovi sponzorovanú čiastku použiť vyhľadne, podľa

predmetu tejto zmluvY.

3) V prípade, ak poslcytnulý sponzoľing nebude použitý podl'a tejto zmluvy' má sponzor
' 

prďvood tejto zmruvy oašmpiľ ažiadáť vtátenie poskytnutej sumy spo'|zoringu.

čtánokV
Záneľečné ustanovenia

1) Táto zmluva je vyhotovená v tľoch originálnych vyhotoveniach, z ktoľých pľíjemca

dostane dve vyhotovenia a sponzor jednó vyhotovenie po ich podpísaní oprávnenými

zásfupcami zmluvných stran.

2) Téúo zmluva patľí medzi povinne zverejňovan: ľl_"uy (vrátane 1"ĺ"ľ"" ľ1ĺ"l podľa

ustanovenia $ sa zžÄ<oĺa t,. ztlĺzooo Z. ,. , slobodnom pľístupe k infoľmáciu''' u 1:ľ
""'r.*si.t' 

p..dpirou v spojení s ustanovením $ 47a ods' 1 zákona č" 4011964 Zb'

občianskeho zakonník a v zneni neskoľších predpisov. Táto zmluva sa zveľejňuje na

webovom sídle mesta Šaľa.

3) Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmlwné strany závazná dňom podpisu

oprávnen;imĺ "a'ňp.Ái 
äuoch zmluvn1iôtr stran; ak oprávnení zástupcovia zmluvných

shán nepodpíšu tutä zmluvu v ten istý deň, tak roáodujúci je deň neskoršieho podpisu'

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejrynia na webovom

;íd1"ilJ" sĺ', v súlade s ustanovením $ 5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom

pľístupe k iďormáciĺĺm a o znene a dopinení niektoých zákonov (zrákon o slobode

iďoľmácií) v znení neskorších predpisoí v spojení s $ 47a zäkona č' 40/1964 Zb'

občiansky zákonník v znení neskorších predpisov'



4) Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spľacovanie svojich údajov

v sú1ade s nariadäní- cppľu zákonom č. I812OI8 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o

ZÍnene a doplnarí nĺet<toľ;ŕch zákonov, v ľozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach

tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zm|uvných strán na účely plnenia

tejto zmluvy' u ťo p"ĺá'J**ŕa tejto zmluvy, najneskôľ však do lehoty vysporiadania

všetk;ých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím aľchivačnej doby'

5) Ak by niektoľé ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným' nebudú tým

dotknuté ostatné ustanovenia iejto zmluvy. Zm\uvne strany sú povinné bezodkladne

neplatné ustanovenie nahľadiť noqým, žodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktorý

zmluvné stľany sledovali v čase jej podpisu'

6) Túto zmluvu moŽno dopÍĺať a1ebo meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných

zmluvnými stranami. bi.to podpísané dodatky Sa_ po podpísaní nás1edne stávajú

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy'

7) Zmluvné strany sa dohodli, Že táto zmluva a všetky vďahy z nej vypl;ýĺajúce sa budú

spľavovať právnym poriadkom Slovenskej republiky'

8) Pľe zmluvné strany sú ľozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve' Zmluvné strany

sa dohodli, ze poÉaľ niektoré vzťaý za1ožeĺé touto 
'zmluvou 

alebo s ňou súvisiace nie

sú qýslovne t'outo zm1uvou upraŕné, budú sa ľiadiť ustanoveniami obchodného

zákonníka a ostatnými všeobecne závaznýmipľávnymi predpismi SR.

9) Akékoľvek naľoky alebo spory vypl;ývajúc 
" ? :"Jt: zmluvy alebo v súvislosti s ňou' sa

zmluvné strany |ámriu,.yii.siľ u"ĺjä-"o" dohodou_ Ak nedôjde o vzniknutom spoľe k

dohode zmluvŕych stránl ktoľákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obľátit'. sa

s návrhom na pľislušný súd. Zmluvné Stľany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi

nazžú<|adetejtô zmluvy sa ľiadia slovenským právnym poľiadkom.

10) Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy ich vôle sú vážne, slobodné, určité a zľozumiteľné'--'hua"oz 
účastníkov neuzavrel tuto zmluvu v omyle alebo za nápadne nevýhodných

podmienok. Túto zmluvu si účastníci riadne pľečítáli, porozumeli jej obsahu a ĺa znak

súh1asu .1,, poJpiruii. Zžroveŕt osoby podpisujúce Júto 
zmluvu týmto vyhlasujú' že sú

osobamiopiávnenými konať v mene zmluvných stľán'

V Šďi, dÍ,u ..L../.ĺ,..A!.L!.. V Šali, dťz_ ..p....|.|'.l.!.:r.i. ft'. t!)

Zasponzota -
AUTÔSERV|S HUCKo, s,r'o

Nitr;^ň^|'^ 
tac '' 'E^ ^^' ^ŕ Ä '

Zapríjemcu
.X

*
t
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t

L tr..

Štefan'Hučko
konateľ

lhrr.Jozef Belicf!

l/ 
pľimátor mest/

f


