
SPONZORSKÁ ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: 

1. Sponzorom: CRI Market, s.r.o. 
zastúpený: Ing. Pavlom Kaveckým 
sídlo: Tomášikova 13, Bratislava 821 01 
IČO: 44 281 803 
DIČ: 2022649695 
IČ DPH: SK2022649695 

/ďalej len sponzor/ 

a 

2. Obdarovaným: MESTO SENEC 
zastúpený: Ing. Karolom Kválom 
sídlo: Mierové námestia č. 8 
IČO: 305065 

/ďalej len obdarovaný/ 

Čl. I. 
Predmet sponzorskej zmluvy 

1/ Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nepeňažného daru na vyhodnotenie súťaže „Do 
práce na bicykli 2015“: 

a) 8x údržba bicykla v hodnote 160 € 
b) potreby pre cyklistov v hodnote 60 € 
c) príspevok na bicykel v hodnote 100 €. 

2/ Obdarovaný nepeňažný dar špecifikovaný v čl. I. ods. 1/ tejto zmluvy od sponzora 
s vďakou prijíma. 

3/ Účel poskytnutia nepeňažného daru špecifikovaného v čl. I. ods. 1/ tejto zmluvy: 
Obdarovaný môže použiť predmetný nepeňažný dar na vyhodnotenie súťaže „Do práce na 
bicykli 2015“. 

Čl. II. 
Všeobecné, spoločné a záverečné ustanovenia 

1/ Poskytnutý nepeňažný dar špecifikovaný v čl. I. ods. 1/ tejto zmluvy odovzdá sponzor 
obdarovanému na oficiálnom vyhodnotení súťaže „Do práce na bicykli“ dňa 3.6.2015. 

2/ Obdarovaný najneskôr do 14 dní po odovzdaní, vystaví pre sponzora potvrdenie o prijatí 
nepeňažného daru na daňové účely, ktoré si sponzor prevezme osobne. 
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3/ Nedodržanie účelu použitia predmetného nepeňažného daru obdarovaným zakladá 
povinnosť obdarovanému vrátiť predmetný nepeňažný dar späť. 

4/ Vzťahy touto zmluvou neupravené, avšak s touto zmluvou súvisiace, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

5/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

6/ Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

7/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení. 

V Senci, dňa 18.5.2015 

„podpísané“ „podpísané“ 

–––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––– 

sponzor obdarovaný 
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