
SPONZORSKÁ ZMLUVA č. 1/2021 
uzavretá podľa § 51 v spojení s § 628 až 630 Občianského zákonník medzi: 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 
Sponzor 
názov: MIVA, spol. s.r.o 
sídlo: Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 
zastúpené:  Ing. Milanom Klempayom - konateľom 
IČO: 31681212 
DIČ: 2020502363 
 
a  
 
Obdarovaný 
názov: Obecné kultúrne centrum  
sídlo: Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany 
zastúpené:   Ing. Ivanom Hudákom - riaditeľom OKC 
IČO: 42108071 
DIČ: 2023008306 
Bankové spojenie: ČSOB a. s., pob. Spišská Nová Ves 
číslo účtu IBAN: SK76 7500 0000 0040 2782 3574 

 
Článok II. 

Predmet a účel zmluvy 
 
1. Obdarovaný je príspevkovou organizáciou zriadenou v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva 

v Smižanoch č. 307/20/2009. základným predmetom činnosti príjemcu v zmysle zriaďovacej listiny, 
v právnom postavení zriaďovateľa, je poskytovanie kultúrnych služieb, spoločenská zábava 
a kultúrny oddych. 

2. Sponzor daruje touto zmluvou obdarovanému peňažný dar vo výške 100 € (slovom: sto eur). Tento 
dar sponzor poskytuje pre účely činnosti obdarovaného v súlade s jej cieľom fungovania, osobitne 
na: zabezpečenie podujatia 3-2-1 ŠTART. 

3. Finančné prostriedky uhradí sponzor do 3 dní od podpísania tejto zmluvy na účet príjemcu 
bezhotovostným platobným stykom. 

4. Obdarovaný dar od sponzora s vďakou prijíma. Zaväzuje sa uvedené finančné prostriedky použiť 
výlučne na účel uvedený v tejto zmluve. 

5. Obdarovaný sa zaväzuje, že umiestni reklamný banner v areáli podujatia 3-2-1 ŠTART na 
viditeľnom mieste po celú dobu trvania podujatia dňa 15. augusta 2021 v čase od 13:00 do 18:00. 
 

Článok III. 
Iné dojednania 

 
1. Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté, sa primerane vzťahujú 

ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovaní (ust. § 628 a nasl. OZ). 
2. Obdarovaný sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej 

s predmetom a účelom finančnej podpory v zmysle osobitných všeobecne záväzných a rezortných 
predpisov vzťahujúcich sa k predmetu a účelu tejto zmluvy. 

3. Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluy, ich zmluvné 
prejavy sú vyjadrené zrozumiteľné, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo inak nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 



4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží každá 
zmluvná strana.  

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania. 
 
 
V Smižanoch, dňa 4. 8. 2021  
 
Sponzor:     Obdarovaný:  
 
 
 
 
 .............................................. .............................................. 
 Ing. Milan Klempay Ing. Ivan Hudák 
 konateľ riaditeľ 


