SPONZORSKÁ ZMLUVA č. 5/020/201 l
uzatvorená v s úlade s ust. § 51 ,. spojení s§ 628 a nasl.

Ú Č A S TN Í C l

Občians keho

zákonníka

ZML U VY:

SPO ZOR:

"SVETLO", Za riaden ie sociálnych s lužieb Olichov
Sídlo: 951 87 Olichov. pošta Volkovce
1('0: 0035 1784
DIČ: 2021058820
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Šurdová

PRÍJEMCA:

MESTO ZLATÉ MORAVCE
Sídlo: Ul. l . m:íja č. 2, 953 Ol Zlaté Mora vce
Štatutárny .:ástupca : Ing. Peter Led nár CSc.
IČO : 00308676
Bankové spojenie: VÚB Nitra
č. ú. : 33422-162/0200
VS : 36

u z nt vá rajú
,. súlade s ust. § 5 1 v spojení s § 628, a nasl.

Občianskeh o

z:\konníka túto zmluvu :

l.

PREDMET A ÚČ' EL. ZMLU VY
L Príjemca je právnickou osobou. ktorej posta,enie a úloh) sú upra,ené v zákone č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadeni ' znení neskorších predpisov. 7..ákladnú pôsobnost' mesta. prá\ omoc
a pôsobnost' orgáno' samospráv) mesta stano' uje Štatút mesta Zlaté Moravce.
2. Predmetom tejto zmluvy je posky1nutic finančnej podpor) príjcmcm i v per1 alncj sume: 8.60
€ (slovom: osem eur šcst'desiat centov).
3. Sponzoring nie je účelo' o
4.

určen) .

Finančné

prostriedky uhradí sponzor do 3 dní od podpísania tejto zmluvy na účet príjemcu
bezhotovostným platobným stykom alebo do pok ladne ,. budove MsÚ Zlaté Moravce
s uvedením príslušného variabilného S) mbolu.

5. Príjemca sponzoring s 'ďakou prijíma.

12

I l.

INÉ DO.JEONAN IA

l. Na práva a povinnosti účastníkov, 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
s predmetom finančnej podpory.

preukaznosť

a

úplnosť účtovnej

e,·idencie súvisiacej

3. Zástupcovia účastníkov L.áväzne vyh lasujú. že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zm luvy. ich
zm luvné prejavy sú vyjadrené zrozumitel'ne. slobodne a vážne. bez pocitu tiesne alebo inak
nevýhodných podmienok. čo potvrdzujú svojim i podpismi.
4. Táto zm luva je \'yhotovená v troch rovnopisoch. /. ktorých jedno vyhotovenie obdrži
sponzor a dve vyhotovenia obdr.!.í príjemca.
5. Zmluva nadobúda platnost' a

V Zlatých Moravciach

Za sponzora:

dňa

účinnosť dňom jej

podpisu zástupcami

účastníkov.

28. 2. 20 ll

Za príjemcu:

-

c~<- t--"

Mgr. Katarma 'urdová
riaditel'ka ZSS

In

ednár. CSc.
primátor mesta

Materiál

sprav.0.f.f..Q

Za správnosť:

'"7.2.';;""""""""

Dňa: ............l..., ..:...::?:P..iL........
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