SPONZORSKÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa § 51 v spojení s § 628 až 630 Občianskeho
zákonníka medzi :
I.
Zmluvné strany
SPONZOR :

MCOM-NET s.r.o.
Miloš Kovalčín/Konateľ spoločnosti
Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice
IČO:

46642285

DIČ:

2023531752

IČ DPH:

SK 2023531752

a
PRÍJEMCA :

Obec RASLAVICE
So sídlom: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Zastúpená: Ing. Antonom Lamancom, starostom obce
IČO : 00322521

II.
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory príjemcovi v
peňažnej sume : 100 € slovom : .....sto.......
Sponzoring je účelovo určený pre II. Materskú školu Raslavice pre účely činnosti
obdarovaného v súlade s jej cieľom fungovania, na potreby, materiálne vybavenie pre
II.MŠ.
Finančné prostriedky uhradí sponzor do 3 dní od podpísania tejto zmluvy do pokladne
príjemcu.
Príjemca sponzoring s vďakou prijíma. Zaväzuje sa uvedené finančné prostriedky použiť
výlučne na účel uvedený v tejto zmluve.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o darovanie, v tomto prípade ide o bezplatný právny
vzťah. Bezplatnosť sa chápe tak, že príjemca nie je povinný sponzorovi za prijatý
sponzorský dar poskytnúť žiadne majetkové protiplne

III.
INÉ DOJEDNANIA
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).
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.
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.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
sponzor a jedno obdrží príjemca.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
V Raslaviciach, dňa .....................

Za sponzora :

Za príjemcu :

