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SPONZORSKÁ ZMLUVA C. 6/024i2011

uzatvorená v súlade s ust. § 51 v spojení s § 628 a nasl. Obcianskeho zákonníka

Obchodné meno: Gymnázium Janka Krála, Ul. SNP 3, Zlaté Moravc'e
Miesto podnikania/sídlo: Ul. SNP 3, 953 Ol Zlaté Moravce
ICO: 00160482
Z" ,/"" .. /apIsany v regIstn .
Bankové spojenie: Štátna pokladnica c. úctu: 7000311986/8180
( dalej len "sponzor" )
a
Mesto Zlaté Moravce
Sídlo: Ul. l. mája c. 2, 953 O1 Zlaté Moravce
Zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta
ICO: 00308676, mc : 202 l 058787
Bankové spojenie: VÚB c.ú.: 33422162/0200, Variabilný symbol: ~6
( dalej len "príjemca" )

I.
PREDMET A ÚCEL ZMLUVY

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

2. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie financnej podpory príjemcovi v penažnej sume 8,80 E.
3. Sponzoring nie je úcelovo urcený.
4. Financné prostriedky uhradí sponzor do 3 dní od podpísania tejto zmluvy na úcet príjemcu

bezhotovostným platobným stykom alebo do pokladne v budove MsÚ Zlaté Moravce s uvedením
príslušného variabilného symbolu.

5. Príjemca sponzoring s vdakou prijíma.

II.

INÉ DOJEDNANIA

l. Na práva a povinnosti úcastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté sa primerane vztahujú
ustanovenia Obcianskeho zákonníka o darovaní (ust. § 628 a nasl. OZ).

2. Príjemca sa zaväzuje zabezpecit preukaznost a úplnost úctovnej evidencie súvisiacej
s predmetom financnej podpory.

3. Zástupcovia úcastníkov záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí 'k uzatvoreniu tejto zmluvy, ich
zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumitelne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo inak
nevýhodných podmienok, co 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 platnost a úcinnost dnom jej podpisu zástupc~mi úcastníkov.

i . a/!tJj)-
............................~'l..poverený zamestnZ;ecI

V Zlatých Moravciach dna 14.3.2011

Za sponzora :
GYE'ntídnrn Jnn1.:a Kraa

Ul. SNr 3, 953 42 Zlaté Moravce

..(l.d'~...
peciatka a podpis

, Materiál spracoval: .~~ ..E.!1.

Za správnost: .......................•..•.••.•.

,Dna: .1.f.: ..Q. ..: ~.(}..L1.....

Za príjemcu:

MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie ekonomické

Zlaté Moravce
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