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SPONZORSKA ZMLUVA 
uzatvorená v súlade s ust. § 51 v spojení s § 628 

a nasl. Občianskeho zákonníka 

S P O N Z O R : 

Sídlo: 

IČO: 

DIC: 

V zastúpení: 

Zapísaný: 

PRÍJEMCA : 

Sídlo: 

Zastúpená: 

IČO: 

DIČ: 

6873WESTPOINT, s.r.o. 

Mliečany 82, 929 01 Dunajská Streda 

44 795 718 

2022887207 

Ján Kovács - konateľ 

v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 24305/T 

Mesto Senec 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

Ing. Karol Kvál - primátor mesta 

00305065 

2020662237 

I. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného príspevku sponzora príjemcovi vo 
výške 600,- € (slovom: šesťsto eur). 

2. Finančný príspevok uvedený v och. 2 tejto zmluvy je jednorazový. 

3. Sponzor sa zaväzuje uhradiť finančný príspevok uvedený v ods. 2 tejto zmluvy pri podpise 
tejto zmluvy vkladom v hotovosti v pokladni MsU v Senci. 

4. Príjemca sponzoring s vďakou prijíma. 

II. 
ÚČEL 

1. Finančný príspevok sa príjemca zaväzuje účelovo využiť na nákup interiérového zariadenia 
Denného centra SSS na Hviezdoslavovej ul. v Senci. 



III. 
INÉ DOJEDNANIA 

1. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté, sa 
primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovaní (ust. § 628 a nasl. 
OZ). 

2. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej 
s predmetom finančného príspevku v zmysle osobitných všeobecne záväzných predpisov 
vzťahujúcich sa k predmetu tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany 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. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú zmluvnú 
stranu. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 
deň po jej zverejnení na iníernetovej stránke príjemcu. 

V Senci, dňa 4.4.2012 

Za sponzora : Za príjemcu : 

,.podpísané" „podpísané" 


