Zmluva o sponzorskom dare
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Spoločnosť:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
Zapísaná v:
Zastúpená:

Bc. Peter Vargic
Buzitka č. 143
46418032

(ďalej len sponzor)
a
so sídlom:
zastúpená:
IČO:
DIČ:

Obec Buzitka
Buzitka 126, 985 41 Šávoľ
Helena Ševčíková, starostka obce
00 315 982
202 111 5019

(ďalej len obdarovaný)
za nasledujúcich podmienok :
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Sponzor touto Zmluvou daruje ako sponzorský dar Obdarovanému peňažnú sumu v
celkovej výške 50 € (slovom : Päťdesiat Eur) (ďalej len „Sponzorský dar“) prevodom
na bankový účet Obdarovaného číslo: SK5856000000006048762001/5600 vedený
v Prima banke Slovensko a.s. pobočka Lučenec a to najneskôr do 10 dní odo dňa
podpisu tejto zmluvy oboma stranami.
Čl. II
Darovanie
1. Sponzor daruje sponzorský dar do výlučného vlastníctva Obdarovaného, ktorý
sponzorský dar s vďakou prijíma.
2. Vlastnícke právo k sponzorskému daru prechádza na Obdarovaného pripísaním
sponzorského daru na bankový účet Obdarovaného bližšie špecifikovaného v Čl. I,
bod 1. tejto zmluvy.
Čl. III.
1. Sponzor prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy je výlučným vlastníkom
sponzorského daru.
2. Obdarovaný vyhlasuje, že sponzorský dar použije výlučne na akciu „Deň obce –
stretnutie rodákov“ III. ročník, ktorý sa bude konať 19.7.2014. Obdarovaný sa
zaväzuje použiť sponzorský dar výlučne na vyššie uvedené účely, a v prípade, že ich
na tieto účely nevyužije, tieto prostriedky vráti Sponzorovi. Obdarovaný sa zaväzuje
použiť sponzorský dar výlučne v súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike
ako aj akýmikoľvek pravidlami a nariadeniami platnými pre Obdarovaného,
v opačnom prípade má Sponzor právo od tejto zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie
sponzorského daru od Obdarovaného.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Obdarovaný bezodkladne po poskytnutí sponzorského
daru zverejní na svojej webovej stránke: www.buzitka.estranky.sk informáciu o
poskytnutí sponzorského daru Sponzorom, poprípade aj logo sponzora.
4. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa predchádzajúceho bodu má
Sponzor právo od tejto zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie sponzorského daru od
Obdarovaného.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťah založený touto zmluvou podlieha Občianskemu
zákonníku a v ostatnom sa na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy vzťahujú príslušné
právne predpisy platné v Slovenskej republike.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné, ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, právny úkon je urobený v predpísanej
forme, obsah tejto zmluvy si riadne prečítali, vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu s
ňou ju slobodne, vážne, určito, nie v tiesni vlastnou rukou podpísali.

V Buzitke

V Buzitke 10.06.2014

Sponzor:

Obdarovaný:

Helena Ševčíková
starostka obce

