
SPONZORSKÁ - DAROVACIA ZMLUVA 

uzavretá v súlade s ustanoveniami § 628 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 

znení (ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

SPONZOR:  Poľnohospodárske družstvo Turiec 

Sídlo: Dubové 28 

038 23 Dubové 

Štatutárny orgán: Člen predstavenstva: Ing. Tomáš Kohút 

Člen predstavenstva: Dušan Krajči  

Člen predstavenstva: Ing. Peter Žipaj 

 

Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina, oddiel Dr, vložka č. 164/L 

IČO: 00196584 

DIČ: 2020427013 

IČ DPH: SK7120001680 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.  

IBAN:  SK89 1100 0000 0029 4602 2859 

 

  

(ďalej len ako „Sponzor“)  

 

a 

 

OBDAROVANÝ:  Obec Veľký Čepčín 

Sídlo: Obecný úrad Veľký Čepčín, 12; 038 45 

Štatutárny orgán: Jana Boďová, starostka obce 

Zapísaný:  

IČO: 00648817 

DIČ: 2020607380 

IČ DPH:  

Bankové spojenie: Primabanka Slovensko, a.s. 

IBAN:  SK98 5600 0000 0024 0770 7007 

  

(ďalej len ako „Obdarovaný“) 

(ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“). 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

 

1. Sponzor poskytne obdarovanému touto zmluvou jednorazový peňažný dar vo výške 500,- € (slovom: 

päťstoeur) bankovým prevodom na bankový účet obdarovaného do 10 dní od podpísania tejto zmluvy. 

Tento dar sponzor poskytuje pre účely činnosti obdarovaného, osobitne na: 



Organizáciu osláv 760. výročia  prvej písomnej zmienky o  obci – vyplatenie fotografa, zakúpenie 

tomboly (vecných darov) na večernú tanečnú zábavu, zabezpečenie občerstvenia. 

Článok III. 

Zmluvné strany sa dohodli, že obdarovaný umiestni v informačnej tabuli obce a na webovom sídle obce 

(www.velkycepcin.sk)  meno a logo sponzora.  Predmetná tabula s logom bude umiestnená na 

viditeľnom mieste po dobu 10 dní.  

 

Článok IV. 

Spoločné záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.   

2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 

Zmluvných strán. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie.  

4 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán. 

 

 

V ......................................, dňa ........................... Vo Veľkom Čepčíne, dňa ........................... 

 

 

Sponzor:  

 

 

Obdarovaný:  

 

 

 

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

 

 

 

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

Poľnohospodárske družstvo Turiec                    
              Ing. Tomáš Kohút 

             člen predstavenstva  

Obec Veľký Čepčín  

Jana Boďová, starostka obce 

 

http://www.velkycepcin.sk/

