
ZMLUVA O SPONZORSKOM DARE
uzatvorená podľa ~ 51 zákona ě. 40/1964 Zb. Občianskeho zákoimíka v znen~

neskorších predpisov

ČLI
Zmluvné strany

Poskytovatel‘: Podpora rozvoja v Púchove
Sídlo: Svätoplukova 1013, 020 01 Púchov
Zastúpená: Matej Prokop, predseda
JCO: 42376360
Bankové spojenie: VĹJB, a.s.
IBAN: SK2O 0200 0000 0035 9211 1153
(d‘alej len „Poskytovateľ“)

Príjemca: Obec Lednica
Sídlo: Ledrúca 232, 020 63 Lednica
Zastúpená: Kamil Karas, stasrosta obce
ICO: 00317454
DIČ: 2020441401
Bankové spojenic: Prima banka Slovensko, a.s.
Císlo účtu: 2994145001/5600
IBAN: 5K09 5600 0000 0029 9414 5001
(d‘alej len „Príj emca“)

Či. II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie sponzorského daru zo strany Poskytovateľa
Príjemcovi vo výške 500,- EUR (slovom: Pät‘sto EUR).

2. Finančné prostriedky v uvedenej výške Poskytovateľ poskytuje Príjemcovi ako príspevok,
ktorý bude použitý na nákup vecnej ceny do tomboly alebo na úhradu nákladov spojených s
organizovaním podujatia,, 20. Tradičně lednické dožinkové slávnosti dňa 14. 08. 2022“.

3. Podpisom tejto zmluvy Príj emca od Poskytovateľa sponzorský dar bez výhrad prij íma.
4. Príjemca sa zaväzuje zverejnit‘ informáciu o poskytnutí sponzorského daru počas celého

podujatia, prípadne poskytnút‘ propagáciu a prezentáciu poskytovateľa počas trvania tohto
podujatia, ak o to poskytovateľ požiada.

Či. iii
Spósob poskytnutia sponzorského daru

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť sponzorský dar bezhotovostným prevodom na
bankový účet Príjemcu, uvedený v článku I. tejto zmluvy do 5 pracovných dní odo
dňa podpisu zmluvy zmluvnými stranami.



či. Iv
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Príjemca móže použiť sponzorský dar len na účel uvedený v článku II. tejto zmluvy.
2. Príjemca sa zaväzuje na žiadosť poskytovateľa hodnoverne preukázat‘ spósob použitia

sponzorského daru.
3. Poskytovateľ má nárok na vrátenie celého príspevku, ak Príj emea použije príspevok alebo

jeho časť na iný účel než je uvedený v článku II. tejto zmluvy.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovat‘ s príjemcom a poskytnút‘ mu súčinnosť potrebnú

na to, aby mohol príjemca splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.

ČLV
ZávereČné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, 1 rovnopis pre Príjemcu a 1 rovnopis pre
Poskytovatel‘a.

2. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim Po jej zverejnení na webovom sídle príjemcu a v CR7. Zmluva mbže byt‘
menená alebo doplnená len písomnou formou, na základe súhlasu oboch zmluvných
strán.

3. Zrnluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne,je formulovaná určito a
zrozumiteľne a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Púchove, dňa 01. 08. 2022

.. .~:..
za Posk ‘ovateľa:
Matej ‘ okop, predseda predstaventva

V Lednici, dňa 01. 08. 2022

za Príjemcu:
Kamil Karas, starosta obce

nka03110
Obdĺžnik

nka03110
Obdĺžnik


