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Zmluva o sponzorskom príspevku 
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a Obchodného zákonníka 

v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ:   
obchodné meno:  JAMESSON s.r.o.  
sídlo:    Na Hrebienku 4766/1, 811 02 Bratislava 
IČO:     50 505 564 
DIČ:    2120362112 
IČ DPH:    SK2120362112 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
IBAN     
zapísaný:   OR OS BA I. v odd. Sro vo vl. č. 114241/B 
Zastúpený:   Ing. Roman Kuruc 

 
a 

Prijímateľ: 
obchodné meno: Mestská časť Košice - Košická Nová Ves  
sídlo:    Mliečna 1, 040 14  Košice  
IČO:  00690996 
DIČ:     2020761556 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
číslo účtu (IBAN):                
Zastúpený:             Ing. Michal Krcho- starosta  
 
Neplatca DPH. 
 
Poskytovateľ a Prijímateľ sú ďalej označovaní spoločne ako „Zmluvné strany“. 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom sponzorského príspevku sú finančné prostriedky vo výške 1.000,- 
€, slovom: jedentisíc EUR. 
 

2. Poskytovateľ prejavuje svoju vôľu, aby sponzorský príspevok prijímateľ použil 
pre potreby organizačného zabezpečenia podujatia „19. Fašiangový ples 
starostu mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, dňa 22.02.2020“. 
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Čl. III 
Platobné podmienky 

 
1. Poskytovateľ poukáže sponzorský príspevok na bankový účet prijímateľa 

uvedený v čl.I. tejto zmluvy do 10 dní po podpise zmluvy. 
 

Čl. IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ je povinný uhradiť dohodnutý príspevok riadne a včas. 

 
 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná 
strana obdrží jeden exemplár. 

 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
prijímateľa. 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že túto zmluvu neuzatvárajú ani v 
tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne 
prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu 
a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.   
 
 

 
 
V Košiciach, dňa 13.2.2020                                            V Košiciach, dňa 13.2.2020 
 
 
 
 
 
 
..................................................                                     ................................................. 
                  Poskytovateľ                                                               Prijímateľ 
 


