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ZMLUVA O SPONZORINGU 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov /ďalej len „Obchodný zákonník“/ medzi zmluvnými stranami: 

 

Sponzorom:  AGROMAČAJ  a.s. 

  Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci 

  IČO: 46 184 341 

                          Zastúpenie:  Ing. Juraj Mačaj, predseda predstavenstva 

  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka  

                          č.:5346/B 

/ďalej len „sponzor“ / 

 

Príjemcom: Obec Kráľová pri Senci 

Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci 

  IČO: 00 306 061 

  Zastúpenie: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce 

  Bankové spojenie: VÚB 

  IBAN:  SK39 0200 0000 0012 2549 6857 

/ďalej len „príjemca“a spoločne so sponzorom ďalej len „zmluvné strany“/ 

 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
Predmetom tejto zmluvy je vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri podpore 
projektu realizovaného pri príležitosti okrúhleho výročia založenia materskej školy 
v Kráľovej pri Senci – maľba na vonkajšiu stenu materskej školy (ďalej len "projekt"), 
záväzok príjemcu spropagovať sponzora ako partnera v obecných novinách – Kráľovské 
zvesti a záväzok sponzora poskytnúť príjemcovi finančný príspevok za účelom finančného 
krytia projektu. 
 

Článok II. 
ÚČEL POUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 
Účelom použitia príspevku je maľba na vonkajšiu stenu materskej školy.  
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Článok III. 
POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 
1. Príjemcovi budú na základe tejto zmluvy poskytnuté finančné prostriedky vo výške 

500,- EUR jednorazovo na projekt. Finančné prostriedky na realizáciu projektu 
poskytuje sponzor v hotovosti alebo na účet obce.  

2. Finančné prostriedky podľa bodu 1. tohto článku zmluvy sú splatné najneskôr do 7 
pracovných dní od podpisu tejto zmluvy. 
 
 

Článok IV. 
PODMIENKY POSKYTNUTIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 
Obec Kráľová pri Senci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že informáciu o poskytnutí 
sponzorského príspevku podľa tejto zmluvy zverejní v najbližšom vydaní obecných novín: 
Kráľovské zvesti  po podpise tejto zmluvy.  
 
 

Článok V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 
2. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jedno vyhotovenie.  
3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak toho, že jej obsah vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, 
ju podpísali.  

 
 
 
  
 
V Kráľovej pri Senci, dňa      V Kráľovej pri Senci, dňa 
 
 
 
______________________________   _____________________ 
Ing. Juraj Mačaj                   JUDr. Dušan Šebok 
predseda predstavenstva spoločnosti     Starosta obce 
AGROMAČAJ a.s.                                                                           Obec Kráľová pri Senci 
                              
 

 

 


