
ZMLUVA O SPONZORSTVE č. 1/12/2015
uzatvorená pod ľa § 51 v spojení s § 628 až 630 Ob čianskeho zákonníka 

medzi :

I.
Zmluvné strany

1.1    Sponzor:
Obchodné meno: BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA a.s.
Sídlo: Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou
Zastúpený: Ing. Pavel ŠUŤÁK, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Ing. Miroslav HOPTA, podpredseda predstavenstva
Telefón: +421 56 229 2647
E-mail: btslovakia@btslovakia.sk
IČO: 36774278
IČ DPH: SK2022372000
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5040418340/0900

1.2    Príjemca:
Obchodné meno: Mesto Čierna nad Tisou
Sídlo: Námestie pionierov 151/1, 07643 Čierna nad Tisou
Zastúpený: Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta
E-mail: mesto@ciernanadtisou.sk
IČO: 00331465
DIČ: 2020730415
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 0407174002/5600

II.
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Príjemca sponzorstva je právnická osoba založená podľa osobitného zákona č. 369/1990 Zb.  o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2.2 Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpora príjemcovi - sponzorstva  vo  
výške: 500,- eur (slovom : päťsto eur).

2.2 Finančná podpora  je  účelovo určená na financovanie  vianočných spoločensko-kultúrnych akcií,  
organizovaných mestom Čierna nad Tisou.

2.3 Finančné  prostriedky uhradí  sponzor  na  účet  prijímateľa  uvedený  v  Čl.  I.  najneskôr  do  konca  
kalendárneho roka 2015, bezhotovostným platobným stykom.

2.4 Príjemca finančnú podporu s vďakou prijíma a zaväzuje sa uvedené finančné prostriedky použiť  
výlučne na účel uvedený v tejto zmluve.

2.5. Poskytovateľ dotácie prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že v tomto prípade ide o bezodplatný 
zmluvný vzťah, a že príjemca nie je povinný sponzorovi za prijatý sponzorský dar poskytnúť žiadne 
protiplnenie.

III.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

3.1 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).

3.2. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej s predmetom 
a účelom finančnej  podpory v zmysle osobitných všeobecne záväzných a rezortných predpisov  
vzťahujúcich sa k predmetu a účelu tejto zmluvy.

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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4.1. Zástupcovia účastníkov záväzne 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.

4.2 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží sponzor a dve 
vyhotovenia obdrží príjemca.

4.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na internetovej stránke príjemcu.

V Čiernej nad Tisou, dňa 10.12.2015

Za sponzora :                                     Za príjemcu :

podpísané podpísané
………………………………… ………………………………...
Ing. Pavel ŠUŤÁK, Ing. Marta Vozáriková,
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva primátor mesta  

podpísané
…………………………………
Ing. Miroslav HOPTA,
podpredseda predstavenstva                                              
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