Sponzorská zmluva
uzavretá podľa § 51 a v spojení § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení
uzavretá medzi týmito stranami:

ČLÁNOK I.
Zmluvné strany

1. Sponzor:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Mokrá Lúka
Mokrá Lúka 2, 050 01 Revúca
Ing. Július Laššan, starosta obce
31949347
2020734078
VÚB, a.s. pobočka Revúca
38023582/0200
(ďalej len „sponzor“)

A
2. Príjemca :
Sídlo:
Dátum a
miesto narodenia :
Rodné číslo :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ľuboš Staňo ml., rod. Staňo
Mokrá Lúka, s.č. 250, 050 01 Revúca
04. 08. 1995 v Partizánskom
950804/7417
SK92 0900 0000 0050 5690 0414
(ďalej len „príjemca“)

ČLÁNOK II.
Predmet zmluvy
1. Poskytnutie peňažných prostriedkov ako finančnej podpory príjemcovi v sume 300 Eur,
slovom Tristo Eur, ktoré budú určené na zaplatenie nákladov na zimnú prípravu.
2. Príjemca sponzorský príspevok s vďakou prijíma a na znak vďaky sa zaväzuje, poskytnúť
sponzorovi propagáciu v nasledovnom rozsahu:
 Uviesť sponzora ako partnera na viditeľnom mieste bicykla/úboru/prilby.

ČLÁNOK III.
Spôsob odovzdania
1. Sponzor poukáže finančné prostriedky podľa článku II. za vyššie uvedeným účelom, na číslo
účtu SK92 0900 0000 0050 5690 0414 a to v lehote do jedného mesiaca od podpísania
zmluvy.

ČLÁNOK IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Príjemca môže použiť sponzorský príspevok len na účel podľa článku II.
2. Príjemca sa zaväzuje na žiadosť sponzora hodnoverne preukázať spôsob použitia sponzorského
príspevku.
3.Sponzor sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo výške 300 eur ako odplatu za
prezentovanie a propagáciu dobrého mena Obce Mokrá Lúka.

ČLÁNOK V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každé má povahu originálu.
Zmluvné strany obdržia jedno vyhotovenie.

V Mokrej Lúke

Sponzor:

..............................................
Ing. Július L a š š a n
starosta obce

Príjemca:

.............................................
Ľuboš Staňo ml.

