Sponzorská zmluva
v súlade s ust. § 51 v spojení s § 628, a nasL Občianskeho zákonníka
uzavretá medzi zmluvnými stranami

Sponzor; Lenovo C SR

Sídlo: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Zastúpený: M artina Gašparičová
Zapísaná v: registri M V SR pod Č. VVS/1-900/90-52833
IČO: 512 737 30
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK23 0900 0000 0051 4102 4033
(ďalej sponzor)

Príjemca: Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený: Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom
IČO: 00603481
D IČ :202037813
Bankové spojenie: ČSOB
IBAN: SK72 7500 0000 0000 2582 7813
(ďalej príjemca)

Článok I
1. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov príjemcovi
zmluvy - Centru pre deti a rodiny REPULS peňažný dar vo výške 1.500 €, slovom tisícpäťsto
eur.

2. Peňažný dar sponzor poskytuje na pokrytie nákladov súvisiacich s fmancovaním denného
tábora pre deti realizovaného v dňoch od 13.07.2020 do 24.07.2020 odbornými pracovníkmi
Centra pre deti a rodiny.
3. Centrum pre deti a rodiny REPULS dar od sponzora s vďakou prijíma.

Článok II
1. Sponzor sa zaväzuje dar označený v ČI. I tejto zmluvy vyplatiť v hotovosti
prijímateľovi do 10 dní od podpísania tejto zmluvy.
2

Príjemca sa zaväzuje použiť finančné prostriedky výlučne na účel uvedený v čl. I ods.
2 zmluvy.

3

Sponzor je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť, ak príjemca používa finančné
prostriedky v rozpore s dohodnutým účelom.

Článok III
1.

N a práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté sa primerane
vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovaní (ust. § 628, a nasl. CZ).

2. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej
s predmetom a účelom finančnej podpory.
3. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou
a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
4. 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.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v dôsledku zmeny či odlišného výkladu právnych
predpisov alebo judikatúry súdu bude v niektorom z ustanovení tejto zmluvy nájdený dôvod
neplatnosti právneho úkonu, zmluva ako celok naďalej platí, pričom za neplatnú bude
možné považovať iba tú časť, ktorej sa dôvod neplatnosti priamo týka. Zmluvné strany sa
zaväzujú toto ustanovenie doplniť či nahradiť novým dojednaním, ktoré bude zodpovedať
aktuálnemu výkladu právnych predpisov a zmyslu a účelu tejto zmluvy. Pokiaľ
v niektorých prípadoch nebude možné riešenie tu uvedené a zmluva by bola neplatná,
zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po tomto zistení uzavrieť novú zmluvu, v ktorej
prípadný dôvod neplatnosti bude odstránený a doposiaľ prijaté plnenia budú započítané na
plnenie zmluvných strán podľa takejto novej zmluvy. Podmienky takejto novej zmluvy
vychádzajú pritom z pôvodnej zmluvy.

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane
sponzor a dve vyhotovenia dostane príjemca.

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle príjemcu.

V Bratislave, dňa
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Prijímateľ

