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Zmllava o sponzoľingu

uzatvoľená podľa $ 261 ods. 2 a $ 269 ods. 2 zékona č. 5l3ll991 Zb. obchodný zrákonník

v zneníneskorších predpisov (ďalej len ,,obchodný zrĺkonník") medzi týmito
zmluvnými stľanami:

Sponzoľ:
obchodné meno/I.ĺázov :

Sídlo:
lČo:
DIČ:
lČ opH:
V jeho mene konajúci:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný

(ďalej len,,sponzor")

Príjemca:
obchodné menoA.{ĺĺzov :
Sídlo:
Štatutárny orgán:
lČo:
DIČ:
Baĺkové spojenie:
IBAN:
Email:

Shin Heung Precision Slovakia, s.r.o.

smeľ Šaľa _ Duslo č.7236,927 05 Šaľa
35889519
2021844814
sK2021844814
Yang Kilho - konateľ
Tatra Banka
sK33 r 100 0000 0026 2710 6879
oR SR oS Tľnava, odd.: Sro' vl.č.: 2833IlT

Mesto Šaľa
Námestie Svätej Trojice 7,9z715 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta
00 306 18s
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská spoľitel'ňa, a.s.

sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

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

'r".ľ*1""*"",

1) Predmetom tejto zmluvy o sponzoringu (ďalej len ,,zmluvď') medzi spoÍrzorom

a pľíjemcom je poskytnutie sponzorstva na zabezpečerue Medzinaľodného tuľnaja

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



-

ČHnok II
Výška sumy sponzoringu

1) Sponzor poslqrtne príjemcovi finančné plnenie v celkovej hodnote:1.00 ,- Euľ,

slovom( 0VtíT0 tU( )

'n:lH"ľ''i'.,
1) Dohodnutu čiastku poskytne spoÍrzor pľíjemcovi v termíne do 23 . lI . 202| .

2) Sponzor odovzdá pľíjemcovi peňaŽné prostriedky určené v č1. il. tejto zmluvy v hotovosti

do pokladne MsU Šaľa a pľíjemca ich s vďakou prijíma.

čHnok IV
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

1) Poskytnutý sponzoring je účelovo viazaĺý na podporu podujatia podl'a čl. I ods. 1, čo je
príjemca na žiadosť sponzora povinný preukrĺzať relevantnými dokladmi.

2) Pľíjemca sa zaväzuje voči sponzorovi spoÍrzoľovanú čiastku pouŽiť výhradne podľa
pľedmetu tejto zmluvy.

3) v pľípade, ak poslcyĺruý sponzoring nebude pouäty podľa tejto zmluvy, má sponzor
pľávo od tejto zmluvy odstupiť ažiadať vľátenie poskyĺrutej sumy sponzoľingu.

čtĺnokv
Závereéné ustanoÝenia

1) Táto zĺlluva je vyhotovená v troch originflnych vyhotoveniach, z ktoľých príjemca

dostane dve vyhotovenia a spoĺlzoľ jedno vyhotovenie po ich podpísaní oprávnenými

zásfupcami zmluvných stľán.

2) Táto zmluvapattímedzi pôvinne zveľejňované zmluvy (vľátane dodatkov zmlúv) podľa

ustanovenia $ 5a zilkoĺa č,, 2Itl2000 Z. z. o slobodnom pľísfupe k iďoľmáciám v znení

neskorších predpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. 1 zákona č,. 40/196+ Zb.

občianskeho zákonníka v zĺeĺí neskorších predpisov. Táto zmluva sa zveľejňuje na

webovom sídle mesta Šaľa.

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

oprávnenými zĺĺsfupcami oboch zmluvných stran; ak oprávnení zástupcovia zmluvných
strrín nepodpíšu tuto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoľšieho podpisu.

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

sídle mesta Šalb v súlade s ustanovením $ 5a zál<ona é. 2lll2000 Z. z. o slobodnom
pľístupe k infoľmáciám a o zÍnene a doplneď niektoých zĺákonov (zrĺkon o slobode
infoľmácií) v znení neskorších predpisov v spojení s $ 47a zžkona č. 4011964 Zb.

občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.



4) Zm|uvne strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na Spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR azákonom č. l8l20l8 Z. z. o ochĺane osobnýcľrúdajovä 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 vyspoľiadania
všetkých záväzkov vzniknutýchnazáklade tejto zmluvy a uplynutím archivačnôj doby.

5) Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným' nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvne strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradit' novým, zodpovedajúcim účelu 

_tejto 
zmluvy, ktorý

zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

6) Túto zmluvu možno dopĺĺať alebo menit'len formou písomných dodatkov, podpísaných
zmluvnými stľanami. Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní násleäne^ stávajú
neoddelitel'nou súčastbu tejto zmluvy.

7) Zmluvné strany sa dohodli' žetáto zm|uva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú
spravovat' právnym poľiadkom Slovenskej ľepubliky.

8) Pľe zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvne strany
sa dohodli, Že pokial' niektoré vzťahy založene touto zmluvóu alebo s ňou súvisiace nie
sú výslovne touto zmluvou upravené, budú sa ľiadiť ustanoveniami obchodného
zákonnika a o statnými všeobecne záv äzný mi pľávnymi predpi smi S R.

9) Akékol'vek náľoky alebo spory vyplývajúce ztejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa
zmluvné stľany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k
dohode zmluvných strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán le oprávnená obrátit' sa
s návrhom na príslušný súd. Zmluvné strany sa dohodli, že vzt'ahy vzniknuté medzi nimi
nazáklade tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom.

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

4o.ĺl,ĺ %u /)- 'ĺ ĺV Šali, dňa...

Zasponzora

Yang Kilho
konateľ

V Šali, dňa.
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