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SPONZORSKÁ ZMLUVA c. 8/039/2011

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

úC A STN Í C I Z M L U VY:

SPONZOR:

PRÍJEMCA:

Obec Choca
Sídlo: Obecný úrad c. 55, Choca
Štatutárny zástupca: Alena Záhoreczová
ICO: 00308021

MESTO ZLATÉ MORAVCE
Sídlo: Ul. 1 . mája c. 2, 953 01 Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Lednár, CSc.
ICO: 00308676
Bankové spojenie: VÚB Nitra

c.ú. :33422-162/0200
VS: 36

uzatvárajú

v súlade s ust. § 51 v spojení s § 628, a nasl. Obcianskeho zákonníka túto zmluvu:

L

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. Základnú pôsobnost
mesta, právomoc a pôsobnost orgánov samosprávy mesta stanovuje Štatút mesta Zlaté
Moravce.

2. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie financnej podpory príjemcovi v penažnej sume :
10,00 € (slovom: desat eur)

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 variabilnéh6 symbolu.

5. Príjemca sponzoring s vdakou prijíma.
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II.

INÉ DOJEDNANIA

1. 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 zástupcami úcastníkov.

V Zlatých Moravciach dna fI. tJ'Í- Ú-I4..........................

Mesto Zlaté Moravce

Poverený zamestnanec
obdarovaný

,vtareriál spracova1.lI~~ r
Za správnost' /J~'r

Dna: ...../{:.~(jf:·..·Z;;i"··_ ..·····
..................................
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Príjmový pokladnicný doklad c. : 5153/11
Zo dna: 12.4.2011

Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce
ICO: 00308676
DIC : 2021058787

Prijaté od : Záhoreczová Alena, štat.zástupca

Adresa: Obecný úrad C. 55, CHOCA

RC/ICO : 00308021

Slovom : Desat

Úcel platby: sponzorská zmluva C. 8/039/2011

Suma:

Podpis pokladníka: ;;
Marta Molnárová I j

10,00 EUR

301,26 SKK


