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Sponzorská zmluva 
uzavretá podľa  

§ 51 a nasl. Občianskeho zákonníka, a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany:  

Sponzor:  

Obchodné meno:  ALNUS Slovakia s.r.o. 

Sídlo:    Duklianska 11, 085 01  Bardejov 

IČO:    44 047 649 

IČ DPH:   SK2022571001 

DIČ:    2022571001 

Číslo účtu:    

BIC:                            

Za ktorého koná:  Ivan Barna, konateľ 

(ďalej aj len „sponzor“) 

 

a 

 

Príjemca:  

Obchodné meno:  Obec Smilno 

Sídlo:    Smilno 194, 086 33  Zborov 

IČO:    00 322 571 

DIČ:    2020624661 

Číslo účtu:   SK68 5600 0000 0036 1394 6003 

BIC:    KOMASK2X 

Za ktorého koná:  Bc. Vladimír Baran, starosta obce 

 

(ďalej aj len „príjemca“) 

(ďalej sponzor a príjemca spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

 

Čl. I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie sponzorského finančného príspevku 

v sume: 200,- EUR, slovom dvesto eur, ktorý poskytuje na účel vydania knihy: Smilno – 

dejiny obce. 

 

Čl. II 

Záväzky zmluvných strán 

 

1. Príjemca sponzoring s vďakou prijíma a zaväzuje sa, že finančný príspevok použije na účel 

vymedzený v bode č. 1.  čl. I. 

2. Sponzor sa zaväzuje, že finančný príspevok poukáže bezhotovostným prevodom na účet 

príjemcu: SK68 5600 0000 0036 1394 6003 alebo v hotovosti do pokladne príjemcu.  
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Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

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

vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.  

2.   Zástupcovia účastníkov 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.  

3.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane 

jeden rovnopis. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po 

dni zverejnenia na webovom sídle Obce Smilno. 

 

 

V Bardejove, dňa: 17.4.2020 V Smilne, dňa: 17.4.2020 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Ivan Barna 

            konateľ 

     Bc. Vladimír Baran 

              starosta 

 


