
 

SPONZORSKÁ ZMLUVA 

 

 
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami : 

 

 

Sponzor:                             ARCHING SNV, s.r.o.  

Sídlo:           Okružná 787/18, 058 01 Poprad 

Právna forma:                      Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v registri:             Okresného súdu Prešov,  

                       Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33387/P 

Zastúpený:                       Ing. Jana Kuviková, konateľ 

IČO:           36 175 358 

DIČ:           2021385410 

IČ DPH:           SK2021385410 

Tel.:             +421 903 904 948 

E-mail:                        kuvik@arching.sk   

Bankové spojenie:            ČSOB, a.s. 

IBAN:             SK27 500 0000 0040 0584 6564 

SWIFT (BIC):                      CEKOSKBX 

                        

 a 

 

Príjemca:             Obec Stáne pod Tatrami 
Sídlo:             Stráne pod Tatrami 2,059 76 Stráne pod Tatrami 

Zástupca:            Rastislav Sloveňák, starosta obce 

IČO:              00326593 

DIČ:              2020697305 

Bankové spojenie:     Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:                 930228562/0200 

 

 

Článok I. 

 

1. Sponzor daruje touto zmluvou príjemcovi peňažný dar vo výške  5 000,00 € (slovom: 

päťtisíc eur). Tento peňažný dar sponzor poskytuje Obci Stráne pod Tatrami na bežné 

výdavky obecného  úradu. 
2. Príjemca dar od sponzora prijíma.  

 

Článok II. 

 

1.  Finančné prostriedky uhradí sponzor príjemcovi na účet vedený vo Všeobecnej úverovej 

banke, a.s. po podpísaní sponzorskej zmluvy a po uhradení faktúry č.2020056.                                              

2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančné prostriedky na bežné výdavky, obecného úradu. 

 

Článok III. 

 

1.  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).  

2.  Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej 

s predmetom a účelom finančnej podpory v zmysle osobitných všeobecne záväzných a 

rezortných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu a k účelu tejto zmluvy.  



3.  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.  

4.  Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

sponzor a jedno vyhotovenie obdrží príjemca. 

5.  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami účastníkov. 

  

 

V Stráňach pod Tatrami, dňa 17. Mája  2020 

 

 

 

Za sponzora:      Za príjemcu: 

 

 

Ing.Jana Kuviková                                        Rastislav Sloveňák 


