
ZMLUV A O SPONZORSTVE

uzatvorená podl'a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi:

Agropotravinárske družstvo Malčice

so sídlom Malčice, 072 06 Malčice

IČO

DIČ

31713891

2020498832

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka 1099/V

zastúpená Christianom Dillhôferom na základe generálnej plnej moci

(ďalej ako "Sponzor")

a

Obec Ložín

so sídlom Obecný úrad Ložín, Ložín 31, 072 05 Ložín

zastúpená Mgr. Monikou Pastírovou, starostkou obce

IČO 00325449

(ďalej ako "Príjemca")

Článok l 

Predmet zmluvy

Sponzor touto Zmluvou daruje ako sponzorský dar Príjemcovi vecné ceny
v nasledovnom rozsahu: model traktora zn. Fendt. Sponzoring je účelovo určený ako dar do
tomboly na Obecnom plese.

Príjemca sponzorský príspevok s vďakou prijíma a na znak vďaky sa zaväzuje
poskytnúť sponzorovi propagáciu a prezentáciu v nasledovnom rozsahu:

umiestnenie loga firmy na jednotlivých cenách do tomboly.



Článok II

Práva a povinnosti zmluvných strán

Príjemca môže použiť sponzorský príspevok len na účel podľa článku L

Príjemca sa zaväzuje na žiadosť sponzora hodnoverne preukázať spôsob použitia
sponzorského príspevku.

Sponzor sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi vecné dary do tomboly ako odplatu za
prezentovanie a propagáciu obchodného mena sponzora, spolupracovať s príjemcom
a poskytnúť mu súčinnosť potrebnú na to, aby mohol plniť svoje povinnosti podľa tejto
zmluvy.

Nedodržanie účelu použitia sponzorského príspevku príjemcom alebo nepredloženie
dokladov preukazujúcich spôsob použitia sponzorského príspevku príjemcom je považované
za správanie, ktorým príjemca hrubg porušuje dobré mravy. Takéto porušenie dobrých
mravov zakladá povinnosť príjemcu vrátiť sponzorský príspevok späť.

Článok III

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia
s ňou, čo potvrdzujú svojími podpismi.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží
jedno vyhotovenie.

V Malčiciach dňa 08. 02. 2023 V Ložíne dňa 08. 02. 2023
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Príjemca:

Christian Dillhôfer
na základe generálnej plnej moci

Mgr. Monika Pastírová
starostka obce


