
Strana 1 z 2 

 

 
SPONZORSKÁ ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 
SPONZOR: 
obchodné meno: TH TERM, s.r.o.  
sídlo:    Brestová 1, Košice 040 14 
IČO:    43 886 221  
DIČ:   2022508499 
zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 21007/V 
štatutárny orgán: Ing. Ivan Hanuščak, konateľ 
   Ing. Dionýz Troskó, konateľ 
(ďalej v texte len „Sponzor“) 
 

a 
 
PRÍJEMCA: 
úradný názov:  Mestská časť Košice - Košická Nová Ves 
sídlo:   Mliečna 1, 040 14 Košická Nová Ves 
IČO:   00690996 
DIČ:   2020761556 
konajúci:  Ing. Milan Lesňák, starosta 
(ďalej v texte len „Príjemca“) 
(Sponzor a Príjemca ďalej v texte len „Zmluvné strany“) 
 

uzatvárajú 
v súlade s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 628 a nasl. 

Občianskeho zákonníka túto Sponzorskú zmluvu (ďalej v texte len „Zmluva“): 
 
 

Článok I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie finančnej podpory Sponzorom Príjemcovi 

v peňažnej sume 200,- EUR (slovom dvesto EUR) (ďalej v texte len „finančná podpora“).  
2. Účelom použitia poskytnutej finančnej podpory je spolufinancovanie 15. Fašiangového 

plesu starostu Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves. 
3. Sponzor sa touto Zmluvou zaväzuje, že finančnú podporu vo výške podľa ods. 1 tohto 

článku Zmluvy uhradí v hotovosti do pokladne Príjemcu alebo bezhotovostným 
prevodom na účet Príjemcu do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy.  

4. Príjemca finančnú podporu od Sponzora s vďakou prijíma a súčasne sa zaväzuje 
poskytnutú finančnú podporu použiť v súlade s účelom jej poskytnutia podľa ods. 2 tohto 
článku Zmluvy. 

 
Článok II. 

Iné dojednania 
 
1. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej 

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

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia zmluvnými stranami 
2. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené niečo iné, na právne vzťahy založené touto 

Zmluvou sa bude aplikovať zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov.  
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3. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
Sponzor a dve vyhotovenia obdrží Príjemca. 

4. Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli medzi 
sebou slobodne a vážne, všetky jej ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné. 
Súčasne prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom Zmluvy nakladať, ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Na dôkaz toho 
túto zmluvu podpísali.  

 
 
V Košiciach dňa  14.01.2016 
 
 
Za sponzora:                                                             Za príjemcu: 
 
 
..............................................................             .................................................................. 
TH TERM, s.r.o.      Mestská časť Košice - Košická Nová Ves 
Ing. Ivan Hanuščak, konateľ     Ing. Milan Lesňák, starosta 
Ing. Dionýz Troskó, konateľ 
 
 


