
SPONZORSKÁ ZMLUVA

(v texte „zmluva“) uzavretá podľa üst. § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení, medzi zmluvnými stranami ■

SPONZOR:

L. U. CH. spol. s r, o.
Sídlo: Šenkvická 14/A, 902 01 Pezinok 
Štatutárny orgán; Radoslav Laky, konateľ 
IČO: 31 432 409 
DIČ: 2020359836 
IČ DPH: SK2020359836

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., ĽBAN SK89 1100 0000 0026 2223 4046
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
13665/B
( ďalej len sponzor) 

a

PRÍJEMCA:

Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, Slovenská republika 
Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
IČO: 00 305 022 
DIČ: 2020662226

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001 
( ďalej len príjemca)

ktoré sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy:

Článok I.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie sponzorského plnenia špecifikovaného v bode 1.2 tohto článku zmluvy 
v prospech príjemcu

1.2 Sponzor poskytuje príjemcovi sponzorské plnenie vo forme peňažného plnenia vo výške 1.800,- EUR 
(slovom jedentisícosemsto eur).

1.3 Sponzorské plnenie je účelovo viazané výhradne na jeho použitie Oddelením sociálnych vecí príjemcu 
na aktivity detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä na výlety a úhradu vstupného, nákladov 
na prepravu, občerstvenie, prípadne materiálne vybavenie na tieto aktivity.

1.4 Sponzor sa zaväzuje uhradiť sponzorské plnenie - finančné prostriedky vo výške 1.800,- EUR ( slovom 
jedentisícosemsto eur) do piatich dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, a to bezhotovostným prevodom 
na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

1.5 Príjemca sponzorské plnenie špecifikované v bode 1.2 tohto článku zmluvy s vďakou prijíma.

1.6 Príjemca sa zaväzuje finančné prostriedky použiť výlučne na účel uvedený v tejto zmluve.

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca nie je povinný sponzorovi za prijaté sponzorské plnenie poskytnúť 
žiadne protiplnenie.



Článok II. 

Ostatné dojednania

2.1 Akékoľvek 2meny viažuce sa k tejto zmluve sa môžu vykonať len písomnými dodatkami k nej.

2.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s celým obsahom zmluvy, porozumeli mu a nemajú 
k nemu žiadne výhrady, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, 
vážne, určite a nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu š jej obsahom ju 
potvrdili svojimi podpismi.

2.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
a § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 
Slovenskej republiky.

2.4 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, s právnou silou originálu, s určením dva (2) rovnopisy 
pre sponzora a dva (2) rovnopisy pre prijímateľa.
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V Pezinku, dňa8. JU. fJ&SĹ

Spon^

L. U. CH. spol. s r. o. 
Radoslav Laky 

konateľ

V Pezinku, dňa

Prijímateľ:

Mestó Pdzimik 
f. árch. IgeťHianik 

primátppAnesta Pezinok


