
SPONZORSKÁ ZMLUVA 
uzatvorená v súlade s ust. § 51 v spojení s § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

KANVOD SK s. r.o. 
So sídlom: Rôntgenova 26,851 Ol Bratislava 
IČO: 35 859 768 
DiČ: 2020264334 
Zastúpená konatel'mi: Ing. Karolom Urbanom a Štefanom Kobesom 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. Č. 29026/B 
Bankové spojenie: 4220324304/3100 
( ďalej len "sponzor" ) 

a 

Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo: Ul. I. mája č. 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta 
IČO: 00308676, DiČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB č.ú.: 33422162/0200 
( ďalej len "príjemca" ) 

I. 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

I. 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 finančných prostriedkov od sponzora v pei\ažnej 

hodnote 1.440 eur (slovom tisícštyristoštyridsať eur) 
3. Sponzoring nie je účelovo určený. 
4. Finančné prostriedky podl'a ods. 2 poskytne sponzor príjemcovi bankovým prevodom na 

účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 12.12.2012. 
5. Príjemca sponzoring s vďakou prijíma. 

II. 
ZÁVEREČNÉ USTA OVENIA 

I. Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve 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 finančného príspevku. 

3. Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy, ich 
zmluvné prejavy sú vyjadrené zro?Umitel'ne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo 
inak nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svoj imi podpismi. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
každá zmluvná strana. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. 
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V Zlatých Moravciach dňa ..1P':j.~: .M1;v. 
KANVOD SK, s.r.o. 

Rontgenova 
Za sponzora : 8S I O 1 Brať I a 

IČO: 358 5 

KANVOD SK ''<.0. ~\ G -, 
Ing. Karol Urban a Štefan Kobes 


