
Z M L U V A  O S P O N Z O R S T V E

Názov spoločnosti: 

Sídlo :
V zastúpení:
IČO :
IČO DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu
(ďalej len „sponzor“)

Mesto Žarnovica
Sídlo :
V zastúpení:
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN
(ďalej len „mesto“) na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany“) uzavreli túto zmluvu o spolupráci:

Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
kultúrnospoločenského podujatia „Dni mesta Žarnovica“, ktoré organizuje mesto a uskutoční 
sa v dňoch 7.- 8.9.2018.

Článok II.
Doba trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 15. septembra 2018.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Sponzor sa zaväzuje poskytnúť mestu sponzorský finančný príspevok vo výške eur, 

slovom ih  J h  -  eur, ktorý bude poukázaný na účet mesta do 27. augusta 2018.

2. Mesto sa zaväzuje uvádzať pri propagácii podujatia „Dni mesta Žarnovica“, že bolo 
zorganizované s finančnou podporou sponzora.

3. Sponzor môže požiadať o vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v prípade, ak sa 
sponzorský príspevok použije na iný účel, než je určené v či.l.

REKOSTAV stavebné práce 
ss - vp, s.r.o
P. Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica 
Ing. Milan Maslen 
45 390 720 
SK 2022958740 
VUB a.s. pobočka Žarnovica 
SK 16 0200 0000 0023 1379 2554 

na strane jednej

a

Nám. SNP Č.33, 966 81 Žarnovica 
Kamil Danko, primátor mesta 
00321117
VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
14824422/0200
SK72 0200 0000 0000 1482 4422
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článok IV. 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, že ju uzavreli na 
základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, 
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si túto 
zmluvu riadne prečítali, že porozumeli jej obsahu na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, a to na 
základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni je j zverejnenia v zmysle ustanovenia §47a zákona 
č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana po podpise
obdrží jeden rovnopis.

V Žarnovici dňa 2018

. . y .  y..

KaiM'Ókfikb':̂ '-̂ '
prirriator mesta

Ing. Milan Maslen
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