Sponzorská zmluva
v súlade s ust, § 51 v spojení s § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
(daíej len „Zmluva“)
uzatvorená medzi zmluvnými stranami
Sponzor:
Lenovo CSR
sidio:

Einsteinova 21, 851 01 Bratisiava

zastúpenie:

Mgr. Martina Gašparičová, člen predstavenstva

zápis:

register MVSR pod č. VVS/1 -900/90-52833

IČO:
51 273 730
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:

SK23 0900 0000 0051 4102 4033

(ďalej len „Sponzor“)

Príjemca:
Hlavné mesto SR Bratislava
sídlo:

Primaciálne námestie č.1,814 99 Bratislava

zastúpenie:

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

IČO:

00 603481

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:

SK72 7500 0000 0000 2582 7813

(ďalej len „Príjemca“)
(Sponzor a Príjemca spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I
Predmet Zmluvy
1.
2.

Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov zo strany Sponzora Príjemcovi peňažný
dar vo výške 1 500,- € (slovom tisicpäťsto eur) (ďalej len „Dar").
Peňažný Dar Sponzor poskytuje za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s financovaním denného tábora pre
deti realizovaného v dňoch od 06.07.2021 -16.07.2021 odbornými pracovníkmi zariadenia Príjemcu - Centra pre

3.
4.

deti a rodiny REPULS.
Sponzor Dar bezodplatne prenecháva Príjemcovi do jeho vlastníctva a Príjemca tento Dar s vďakou prijíma.
Sponzor berie na vedomie, že poskytnutie Daru nezaväzuje Príjemcu na vykonanie žiadnej protislužby
majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty v prospech Sponzora alebo jemu blízkej osoby.
Článok II
Poskytnutie predmetu Zmluvy

1.

Sponzor sa zaväzuje Dar uhradiť Príjemcovi hotovostné na príjmový doklad do 10 dni od podpísania tejto

2

Príjemca sa zaväzuje použiť finančné prostriedky výlučne na účel uvedený v ČI. I ods. 2 Zmluvy.

3

Sponzor je oprávnený od Zmluvy písomne odstúpiť, ak Príjemca používa finančné prostriedky v rozpore

Zmluvy.

s dohodnutým účeiom.
Článok III
Záverečné ustanovenia
1.

Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto Zmluve dohodnuté, sa primerane vzťahujú ustanovenia
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky.

2.

Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukázanosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej s predmetom a účelom

3.

poskytnutia Daru,
Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a po vzájomnej

4.

dotiode obocti Zmiuvnýcti strán.
Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých jedno (1) vyhotovenie obdrži Sponzor a dve (2)

5.

6.

vyhotovenia obdrži Príjemca.
Zmluva nadobúda platnosť jeho podpisanim obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovej stránke Príjemcu podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k Informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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.

V Bratislave, dňa 12.07.2021

V Bratislave, d ň a .

Lenovo CSR

Hlavné mesto SR Bratislava

'/

Mgr. Martina Gašparavlčová

Ing. arch. Matúš Vallo

člen predstavenstva

primátor

.ŕ

