
SPO ZORSKÁ ZMLUVA č. 17//066/2011 - {j"q 
uzatvorená v súlade s ust. § 51 v spojení s§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Gymnázium Janka Král'a 
Sídlo: Ul. SNP 3, 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 00160482 
DIČ: 2021037733 
Štatutárny zástupca: RNDr. Marián Bátora 
( ďalej len "sponzor" ) 
a 
Mesto Zla té Moravce 
Sídlo : Ul. l. mája č. 2, 953 O l Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta 
IČO : 00308676. DIČ : 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB č. ú.: 3342216210200, Variabilný symbol: 36 
( ďalej len " príjemca" ) 

I. 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

l. Príjemca je právnickou osobou, ktorej postavenie a úlohy sú upravené v zákone č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory príjemcovi v peňažnej sume 8,60 €. 
3. Sponzoring nie je účelovo určený. 

4. Finančné prostriedky uhradí sponzor do 3 dní od podpísania tejto zmluvy na účet príjemcu 
bezhotovostným platobným stykom alebo do pokladne v budove MsÚ Zlaté Moravce s uvedením 
príslušného variabilného symbolu. 

5. Príjemca sponzoring s vďakou prijíma. 

ll. 
INÉ DOJEDNANIA 

1. Na práva a povinnosti účastnikov, ktoré nie sú v tejto zm luve 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 finančnej podpory. 

3. Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvo reniu tejto zmluvy, ich 
zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumitel'ne, s lobodne 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 o bdrží príjemca. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami účastníkov. 

V Zlatých Moravciach dňa 21. IO. 2011 

Za sponzora : ~ ~ 

( 
pečiatka a podpis 

Za príjemcu : 

-
~-----.....c-··· ·· ······ 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Mesto Zlaté Moravce, Msú Príjmový pokladničný doklad č. : 11214/11 
Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 Zo dr"'a: 24.10.2011 Pokladr"'a ID: 23 

DIČ : 2021058787 
IC DPH: neplatca DPH 

Prijaté od : Gymnázium Janka Krára 

Adresa : SNP 3 , Zlaté Moravce 

RČIIČO: 160482 Suma: 8,60 EUR 

Slovom : Osem šesťdesiat 259,08 SKK 

Účel platby : sponzorská zmluva č. 17/066/2011 

Poznámka : 

Schválil : Podpis pokladníka : 

~ l 
gergelova 

v 
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dr"'a 24.10.2011 : 
Predbežná finančná kontrola v zmysle§ 9 zákona NR SR č 502/2001 Z z. o finančnej kontrole a vnútornom aud1te so zameraním na dodržiavanie 
hospodámosb. ereklfvnosu, účmnosb a účelnosu Pripravovaná finančná operáoa Je v súlade so schváleným rozpočtom• , so zmluvami uzatvorenými 
orgamzáaou• alebo 1ným1 rozhodnutiami o hospodáreni z verejnými prostnedkam1· a te v súlade so vreobecne záväznyrm právnymi predp1smi. 

Text Účtovac í predpis EUR 

sponzorská zmluva č. 17/0 MD: 211 71 - --- - 31110 - - 09 10 - - -- 8,6000 
DAL: 602 - --- - ----------10 - - - - - -- -- --

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK 

Mesto Zlaté Moravce, Msú 
Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
DIČ : 2021058787 

Prijaté od : Gymnázium Janka Kráľa 

Adresa : SNP 3 , Zlaté Moravce 

RČIIČO : 160482 

Slovom : Osem šesťdesiat 

Účel platby : sponzorská zmluva č. 17/066/2011 

MESTSKÝ ÚRAD 
oddeterie financi! a rozpočtu 

Zlate "\ioravce 
. 5. 

l 

Príjmový pokladničný doklad č. : 11214 /11 

Zo dr"'a : 24.10.2011 

Suma: 8,60 EUR 

259,08 SKK 

Podpis pokladníka : fib-- l 
gergelova 

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK 


