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ev. č. poskytovateľa........... 

Zmluva o sponzorskom dare 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

(ďalej iba „zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1. Poskytovateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  

So sídlom:  Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva, a.s. 

   Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva, a.s. 

IČO:    36 252 484 

DIČ:   2020172264 

IČ DPH:  SK 2020172264 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212 

SWIFT (BIC):  SUBASKBX 

Telefón:  033/59 66 101 

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T. 

(ďalej tiež ako „poskytovateľ“) a  

 

2. Príjemca:             Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 

So sídlom:  Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava  

Zastúpený:  Mgr. Maroš Sagan, PhD. – predseda záujmového združenia práv. osôb 

IČO:   318 263 85 

DIČ:   2021177246 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK46 0900 0000 0050 5718 7198 

 (ďalej tiež ako „príjemca“ a poskytovateľ aj príjemca spolu ako „zmluvné strany“) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Na základe Uznesenia predstavenstva Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. č. 

182/6/2021 zo dňa 06. septembra 2021 bol na základe predchádzajúcej žiadosti 
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príjemcu zo dňa 09. augusta 2021 (ďalej len „žiadosť“) odsúhlasený sponzorský dar 

pre príjemcu. 

2.  Poskytovateľ na základe zmluvy poskytuje príjemcovi účelovo viazaný sponzorský 

 dar. 

3. Príjemca sponzorský dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa tieto finančné prostriedky 

 použiť v celej výške výlučne na v zmluve dohodnutý účel. 

 

Článok III. 

Výška sponzorského daru 
 

1.  Výška sponzorského daru pre príjemcu je 3000,00 Eur (slovom: tritisíc Eur, 0 centov).  

2.  Sponzorský dar bude poskytnutý bezhotovostne, prevodom na účet príjemcu vedený v 

 peňažnom ústave, ktorý je špecifikovaný v čl. I. zmluvy.  

3.  Poskytovateľ poskytne sponzorský dar do 30 dní odo dňa platnosti zmluvy.  

 

 

Článok IV. 

Účel sponzorského daru 
 

1. Sponzorský dar je účelovo viazaný na spolufinancovanie pokrytia časti nákladov na 

oslavy 30. výročia vzniku a činnosti združenia a vydanie publikácie Roky v nás III . 

2.  V prípade, že sponzorský dar bude použitý v rozpore s dohodnutým účelom, je 

 poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a príjemca je mu povinný sponzorský 

 dar vrátiť do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

 
 

Článok V. 

Oznamovacia povinnosť 
 

1. Príjemca predloží poskytovateľovi správu o spôsobe použitia sponzorského daru do 

 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku nadobudnutia platnosti zmluvy. 

2. Prílohu správy sú účtovné doklady preukazujúce účelnosť použitia sponzorského daru 

 alebo iné hodnoverné listiny preukazujúce účelnosť použitia sponzorského daru. 

3.  V prípade včasného nepredloženia správy o spôsobe použitia sponzorského daru, 

 spolu s účtovnými dokladmi preukazujúcimi účelnosť jeho použitia, je poskytovateľ 

 oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť a príjemca je povinný mu sponzorský dar 

 vrátiť do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy 

 odstúpiť aj v prípade, ak sa zistí, že príjemca je ku dňu platnosti zmluvy evidovaný 

 ako daňový dlžník, dlžník na verejnom zdravotnom poistení alebo sociálnom poistení 
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 a príjemca je povinný mu sponzorský dar vrátiť do 10 dní odo dňa odstúpenia od 

 zmluvy. 

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť zasielané na adresu príjemcu podľa čl. I zmluvy 

 a považuje sa za doručené dňom jeho prevzatia príjemcom alebo dňom, keď sa 

 zásielka s listinou o odstúpení od zmluvy vráti poskytovateľovi naspäť s reláciou 

 poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“ alebo ak 

 ju adresát odmietol prevziať. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k uzatvoreniu zmluvy a táto zodpovedá ich 

 slobodnej a vážnej vôli zbavenej akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojím 

 podpisom. 

2.  Na práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve sa vzťahujú ustanovenia 

 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

3.  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží

 dva rovnopisy. 

4.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v 

 súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

5. Príjemca berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha 

 režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

 a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne  zverejňovaná 

 zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v zmluve. 

 Príjemca vyhlasuje, že bol poučený o právach a povinnostiach súvisiacich so 

 spracovaním jeho osobných údajov (resp. osobných údajov jeho zástupcov) podľa 

 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť 

 dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, 

 spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 

 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. 

7.  Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpísali. 

8.  Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako jej Príloha č. 1 je žiadosť. 
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 Príloha č. 1:  Žiadosť  

 

 V Piešťanoch dňa ..............   V........................ dňa  ................... 

 

 Poskytovateľ:     Príjemca: 

 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Združenie miest a obcí, región JE  

      Jaslovské Bohunice 

 

 

 ..........................................   ........................................... 

 Ing. Vladimír Púčik    Mgr. Maroš Sagan, PhD. 

 predseda predstavenstva   predseda záujmového združenia práv.  

       osôb 

 

 

 ........................................... 

 Ivan Šiška 

 podpredseda predstavenstva 


