
Centrálne číslo zmluvy: 551/2022 
 

SPONZORSKÁ ZMLUVA  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. –  Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 

Organizátorom: 

 

Mesto Trnava 

Sídlo:    Hlavná 1, 917 71 Trnava 

IČO:    00 313 114  

Štatutár:   JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.;  

IBAN:    SK59 0200 0000 0000 2692 5212 

(ďalej aj ako „Organizátor“) 

 

a 

 

Partnerom: 

 

Obchodné meno:  FCC Trnava, s.r.o.  

Sídlo:  Priemyselná 5, Trnava 

IČO:        31 44 96 97 

Zástupca spoločnosti:      Ing. Eva Mikulášiová 

  Ing. Peter Marek 

  Mgr. Tibor Pekarčík 

Zápis v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1344/T 

(ďalej aj ako „Partner“) 

 

(Organizátor a Partner ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

 

1. Organizátor je mestom podľa § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Organizátor organizuje podujatie „miniTrnava – mesto 

detí“, ktoré sa bude konať v Trnave v dňoch 06. až 22.07.2022 (ďalej len „Podujatie“). 

 

2. Zmluvné strany majú záujem sa partnersky podieľať na organizácii Podujatia a vykonať pri plnení 

partnerstva nasledovné plnenia: 

a) Partner sa zaväzuje zabezpečiť pre Organizátora zabezpečenie výpožičky zberných nádob na 

odpad o objeme 1100 l (papier, plasty, ZKO) a 1ks 120 l na bioodpad a odvoz odpadu 

v celkovej hodnote 202 eur bez DPH 

b) Organizátor sa zaväzuje: 

1) uverejniť logo partnera na Facebook stránke/profile Podujatia, 

2) uverejniť logo partnera na internetovej stránke Podujatia (www.mini.trnava.sk), 

3) uverejniť logo partnera (vo formáte A3) v počte 1 kus v priestoroch a priestranstvách, 

v ktorých sa bude konať Podujatie, 

4) uverejniť príspevok na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a Instagram počas trvania 

Podujatia. 

 

 

 

 



Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne formou dodatkov uzatvorených Zmluvnými 

stranami. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej a s jej obsahom súhlasia, na znak 

čoho ju podpisujú. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu podpísali slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne 

nevhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná 

voľnosť nebola obmedzená a právny úkon bol urobený v predpísanej forme. 

 

5. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých sú dva exempláre určené pre Organizátora 

a jeden exemplár je určený pre Partnera. 

 

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

7. Zmluva bola zverejnená dňa 01.07.2022. 

 

V Trnave dňa 24.06.2022 V Trnave dňa 27.06.2022 

 

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.  Ing. Eva Mikulášiová, v.r. Ing. Peter Marek, v.r. 

 

 ______________________________ ________________________________________ 

 Organizátor Partner 

  


