Zmluva o sponzorstve č. INT_041/2021
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Čl. I
Zmluvné strany
1. Meno a priezvisko:
Dátum narodenia :
Rodné číslo:
Trvale bytom:

Imrich Straka

( ďalej len „sponzor“)
2. Názov:
So sídlom :
Zastúpený :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Č. účtu :

Obec Valaliky
Poľná 8, 044 13 Valaliky, Slovenská republika
Ing. Štefan Petrík – starosta obce
00324850

(ďalej len „obec“ alebo „Obec Valaliky“)
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Obec Valaliky v mesiaci október 2021, ktorý je mesiacom úcty ku starším, daruje
približne 380 dôchodcom s trvalým pobytom v obci Valaliky balíček, ktorý bude
obsahovať produkty zdravej výživy za účelom posilnenia zdravia.
2. Sponzor sa týmto zaväzuje, že poskytne obci nenávratný peňažný sponzorský príspevok
vo výške 1000 ,- EUR (slovom: jedentisíc eur), ktorý bude zo strany obce použitý na
nákup balíčkov pre dôchodcov. Cena jedného balíčka bude vo výške 3,55 €. Obec tento
sponzorský príspevok s vďakou prijíma.
3. Obec Valaliky sa zaväzuje, že v štvrtom čísle 2021 obecných novín Valalické novinky
v článku o darčeku pre dôchodcov bude uvedené, že balíček bol zakúpený s finančnou
podporou sponzora.
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Sponzor sa zaväzuje uhradiť sponzorský príspevok podľa bodu 2 článku II tejto zmluvy
v hotovosti do pokladne Obce Valaliky.
2. Sponzor je oprávnený požadovať od obce preukázanie účelnosti využitia poskytnutého
sponzorského príspevku, pričom obec je povinná tejto žiadosti bez zbytočného odkladu
vyhovieť.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto
zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 5a
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Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú
súčasťou tejto zmluvy.
3. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy budú riešené podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne príslušný súd pre
rozhodovanie takýchto sporov je všeobecný súd v zmysle Občianskeho súdneho
poriadku Slovenskej republiky.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží jedno
a poskytovateľ ďalšie vyhotovenie.

Vo Valalikoch dňa 22.09.2021
Za sponzora:

......................................................
Imrich Straka

Vo Valalikoch dňa 22.09.2021
Za obec:

...........................................................
Ing. Štefan Petrík
starosta obce
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