
SPONZORSKÁ ZMLUVA 1/2014 

uzatvorená podľa § 51 v spojení s § 628 až 630 Občianskeho zákonníka medzi: 

I. 

Zmluvné strany 

SPONZOR : 

Ivan Gonda, M. R. Štefánika 25, 93401 Levice 

IČO : 11 98 60 18 

DIČ: SK 1020375411 

Bankové spojenie : ČSOB a.s. 

Číslo účtu : 4019469982/7500 

a 

PRÍJEMCA : 

Stredná priemyselná škola 

Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice 

Zastúpená Ing. Romanom Karaffom PhD., riaditeľom školy 

IČO : 00 42 01 91 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

Číslo účtu : SK06 8180 0000 0070 0030 9456 

II. 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie 16 kusov plastových okien, 16 kusov 

vonkajších parapetných dosák, 16 ks vnútorných parapetných dosák, 40 ks žalúzií a 8 ks 

sieťok proti hmyzu, materiál na inštaláciu okien (12 ks montážna pena, 3 vrecia MVR UNI – 

á. 40 kg príjemcovi v celkovej hodnote: 2034,63 € bez DPH, 2441,56 € s DPH, (slovom : 

dvetisícštyristoštyridsaťjedna eur a päťdesiatpäť centov). 

 

 



Sponzoring je účelovo určený na zabezpečenie výmeny plastových okien na budove 

školského internátu. 

Príjemca sponzoring s vďakou prijíma. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o darovanie, v tomto 

prípade ide o bezplatný právny vzťah. Bezplatnosť sa chápe tak, že príjemca nie je povinný 

sponzorovi za prijatý sponzorský dar poskytnúť žiadne majetkové protiplnenie. 

 

III. 

INÉ DOJEDNANIA 

Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté, sa primerane 

vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovaní (ust. § 628, a nasl. OZ). 

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. 

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží sponzor 

a dve vyhotovenia obdrží príjemca. 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania. 

 

 

V Leviciach, dňa 28.08.2014 

 

Za sponzora :                                     Za príjemcu : 

  

Ivan Gonda                                     Ing. Roman Karaffa, PhD. 

majiteľ                                              r i a d i t e ľ  

 

 


