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SPONZORSKÁ ZMLUVA č. 28 /2021 

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

 

Sponzor:  Agentúra HAF HAF   

Sídlo:   Považská 40, 040 11 Košice 

Zastúpená:  Bc. Martina Debnáriková 

IČO:    52284298 

DIČ:                           1085001511 

 

Obdarovaný:  Mestská časť Košice – Staré Mesto 

Sídlo:    Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice 

Zastúpená:   Ing. Igor Petrovčik, starosta 

IČO:    00 690 937 

DIČ:    2020762975 

Bankové spojenie  Všeobecná úverová banka a.s. 

IBAN:    SK63 0200 0000 3500 1282 6512 

 

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

(ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“) sa dohodli na tejto Sponzorskej zmluve (ďalej len 

„Zmluva“) 

 

Čl. I                                                                                                                                                       

Predmet zmluvy 

Predmetom Zmluvy je poskytnutie vecného daru v hodnote  30,-Eur -   v súťaži Staromestský 

naj oriešok 2021.  
Do súťaže boli poskytnuté:  
Názov produktu                   počet                               cena  

Darčekové poukážky           3 ks /10 eur                     30,-Eur                              

 

Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.       Sponzor poukáže obdarovanému sponzorský vecný dar priamo na súťaž. 
 

 
 2. Obdarovaný sa zaväzuje spropagovať poskytnutie príspevku podľa tejto Zmluvy, a to 

 propagáciou Agentúry HAF HAF.  ako sponzora súťaže Staromestský naj oriešok    
                        2021. 
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Čl. III                                                                                                                                                        

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že:  

a) majú právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť 

záväzky vyplývajúce pre nich z tejto Zmluvy, 

b) sa nevyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by im bránila v platnom 

uzatvorení tejto Zmluvy, 

c) uzatvorenie tejto Zmluvy, vykonávanie ich práv a plnenie ich záväzkov z tejto Zmluvy 

nie je v rozpore so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom ani žiadnou 

uzavretou zmluvou, 

d) na uzatvorenie tejto Zmluvy, na vykonávanie ich práv a na plnenie ich záväzkov z 

tejto Zmluvy nie je potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie akéhokoľvek orgánu 

alebo inej tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 

uzavretých zmlúv.  

2. Vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa posudzujú a riadia príslušnými právnymi 

predpismi platnými pre Slovenskú republiku. 

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obdarovaného. 

4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len so súhlasom oboch 

zmluvných strán a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.  

5. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden 

exemplár. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním pozorne prečítali, jej celému 

obsahu porozumeli, považujú ho za jasný, zrozumiteľný a určitý, že táto zmluva je spísaná 

na základe pravdivých údajov, že ju neuzatvárajú v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak svojho súhlasu s jej znením túto Zmluvu v slobodnej vôli 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Košiciach, 30. 09. 2021               V Košiciach, 30. 09. 2021 

 

 

Sponzor:         Obdarovaný:  

 

    

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

Bc. Martina Debnáriková            Ing. Igor Petrovčik, starosta 


