SPONZORSKÁ ZMLUVA
ÚČASTNÍCI
SPONZOR:

SVOMA, s.r.o.
Sídlo: Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
Zodpovedný zástupca: Marián Svorad
IČO: 36622796
Bankové spojenie:
Č. ú.:

PRÍJEMCA:

Obec Buzitka
Sídlo: Buzitka 126, 985 41 Šávoľ
Štatutár: Helena Ševčíková, starostka obce
IČO: 00315982
Bankové spojenie:
Č. ú.:
uzatvárajú

v súlade s ust. § 51 v spojení s § 628, a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu:
I.
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
1. Príjemca je obec, zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a jej obyvateľov.
2. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory príjemcovi
v peňažnej sume: 200,00 EUR (slovom: dvesto EUR)
3. Sponzoring je určený na zabezpečenie realizácie akcie „Deň obce – stretnutie rodákov
a bývalých obyvateľov obce III. ročník“ (materiálne zabezpečenie akcie, na honoráre
učinkujúcim, zvukárom...)
Finančné prostriedky uhradí sponzor do 15 dní od podpísania tejto zmluvy na účet
príjemcu bezhotovostným platobným stykom.
4. Príjemca sponzoring s vďakou prijíma. Zaväzuje sa poskytnutý sponzorský príspevok
použiť tak, ako je uvedené v zmluve.
5. Príjemca sa zaväzuje splniť podmienky sponzoringu podľa „Partnera“ podujatia
uvedeného v Marketingovej ponuke (Bronzový, Strieborný, Zlatý).

II.
INÉ DOJEDNANIA

1. Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté sa primerane
vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovaní (ust. § 628, a nasl. OZ).
2. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej
s predmetom a účelom finančnej podpory v zmysle osobitných všeobecne záväzných
predpisov vzťahujúcich sa k predmetu a účelu tejto zmluvy.
3. Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy,
ich zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne
alebo inak nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
sponzor a dve vyhotovenia obdrží príjemca.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami účastníkov.

V Lučenci, dňa 20.03.2014

Za sponzora:

Za príjemcu:

zodpovedný zástupca
pečiatka a podpis

zodpovedný zástupca
pečiatka a podpis

