
RÁMCOVÁ SPONZORSKÁ ZMLUVA - DAROVACIA ZMLUVA 

ZMLUVNÉ STRANY 

1. Sponzor/ Darca/ 

Názov: PLANTEX, s.r.o. 
Sídlo: 92208 Veselé pri Piešťanoch, č. 417 
Zast.: Ing. Marián Varga, konateľ, Ing. Ľubomír Lovrant konateľ 
IČO: 34141481 
IČ DPH: SK 2020389547 
Bankové spoj.: UniCredit Bank, Piešťany 
Obchodný register: Okresný súd Tmava, oddiel Sro, vložka Č. 2060/T · 

2. Obdarovaný 

Názov: 
Sídlo: 
Zast.: 
IČO: 
DIČ: 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, Ul.l.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Ing.Serafína Ostrihoňová- primátorka mesta 
00308676 
2021058787 

Úvodné ustanovenia 

{~:sto spisu · 
~ ffJ;.Vlij9: -·- - - - -----! 
ľ' __ ,,,,,,. ____ _ 

Zmluvné strany sa dohodli, že Darca daruje, teda bezplatne prenecháva Obdarovanému a Obdarovaný bez výhrad 
prijíma dar uvedený v článku 2 tejto zmluvy. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je darovanie finančnej čiastky v hodnote odobranej jablkovej šťavy alebo jabÍk v 
školskom roku 2015/2016 a to vždy do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnej fakturácii. Vlastníctvo darcu k daru 
prechádza na obdarovaného podpísaním tejto zmluvy a prevodom darovanej sumy na účet obdarovaného. Darca sa 
týmto zaväzuje darovať a previesť dar na obdarovaného oslobodený a zbavený od akýchkoľvek tiarch, poplatkov alebo 
iných práv a nárokov akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, a obdarovaný s vďakou dar prijíma. Darca 
zaväzuje obdarovaného, že predmet daru použije na podporu konzumácie ovocia a jablkovej šťavy pre deti v školskom 
zariadení obdarovaného. V prípade, že darca neposkytne sponzorský dar vo výške fakturovanej čiastky za odobratú 
jablkovú šťavu, alebo jablká, firma Plantex, s.r.o. nebude požadovať úhradu predmetnej faktúry. Táto zmluva je 
súčasťou Zmluvy o spolupráci v projekte školské ovocie 

Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Ustanovenia tejto zmluvy sa riadia právnym 
poriadkom SR. Akékoľvek prípadné spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť zmluvné 
strany prednostne vzájomnou dohodou. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len formou písomného dodatku, ktorý sa po 
jeho podpise stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi predpismi . Táto zmluva bola spísaná v dvoch ro~ z 
ktorých každý sa považuje za originál. Jedno vyhotovenie sú určené pre darcu a jedno pre obdarova/ ' ~r-. E~ 0 "-, 
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Ing. Ľubomír Lovr nt, ·, ateľ 

Ing. Marián V~ konateľ 
Ing.Serafína Ostrihoňová ,primátorka mesta 


