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SPONZORSKÁ ZMLUVA
O poskytnutí finančného daru
uzavretá podľa § 628-630 Občianskeho zákonníka

l.
Zmluvné strany
SPONZOR:

PRIJÍMATEĽ:

ZOVOS - EKO s.r.o.
sídlom Čab 268, PSČ 951 24, Slovenská republika
IČO: 36 524 689
IČ DPH: SK 2020147657
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel:
Sro, vložka č. 1071l1N
Bankové spojenie: 2662103454/0200
Za spoločnosť na základe plnej moci koná:
Ing. Vladimír Chalmovský, prokurista
Viera Marečková, prokuristka

Obec Čab
Čab 1, 951 24 p. Nové Sady
IČO: 36105724
DIČ:2021487996
Banka: PRIMA Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK44 5600 0000 0008 2287 6001
V zastúpení: Jozefom Mikuškom, starostom obce

II.
Predmet a účel zmluvy
Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory príjemcovi
v peňažnej sume vo výške 50 EUR, slovom: Päťdesiateur.
Sponzoring je účelovo určený na zabezpečenie akcie 1. ročník súťaže vo varení
gulášu o Pohár starostu obce Čab dňa 10.8.2019 v športovom areáli obce Čab.
Finančné prostriedky uhradí sponzor do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
na účet príjemcu bezhotovostným platobným stykom.

Prijemca sponzoring s vďakou prijíma. Zaväzuje sa uvedené finančné prostriedky
použiť výlučne na účel uvedený v tejto zmluve.

III.
Iné dojednania
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).
Zástupcovia účastníkov zavazne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto
zmluvy, ich zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez
pocitu tiesne alebo inak nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
sponzor a jedno obdrží prijímateľ.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

V Čabe, dňa 19.7.2019
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