Zmluva o reklame (sponzorská zmluva)
uzavretá podľa § 51 v spojení s § 628 Občianskeho zákonníka

na jednej strane sponzor
Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.
v zastúpení: Ing. Helena Polónyi
Nová 308/59
931 01 Šamorín
IČO: 47971592
DIČ: 2024172986
IČ DPH: SK 2024172986
bankové spojenie: SlSp Šamorín
číslo účtu: SK650900 000000 5064662452
mobil:

0905 826576

e-mail:

polonyi@orangemail.sk

(ďalej len ,, sponzor“)
a na strane druhej príjemca
Zoologická záhrada Bratislava
obecná príspevková organizácia
zastúpená riaditeľkou Ing. Miloslavou Šavelovou
Mlynská dolina
842 27 Bratislava
IČO: 179 710
DIČ: 2020801728
IČ DPH: SK 2020801728
bankové spojenie: ČSOB
číslo účtu: 25849043/7500
variabilný symbol: 325
(ďalej len ,,príjemca“)
uzatvárajú podľa § 51 a 628 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu
(ďalej len ,,zmluva“):
I.
Predmet a účel zmluvy
Predmetom zmluvy je jednorazový finančný príspevok (ďalej len ,,príspevok“), ktorý sponzor poskytne
príjemcovi spôsobom uvedeným v čl. II zmluvy a príjemca tento príspevok s vďakou prijíma.
Príspevok je účelovo viazaný, môže sa použiť iba na účely špecifikované v čl. II zmluvy.

II. Záväzok sponzora
1. Sponzor prispieva príspevkom na :
a)

úhradu nákladov potrebných na chov vybraného zvieraťa:
názov sponzorovaného zvieraťa: Lemur Kata
finančná čiastka: 350,- EUR, slovom tristopäťdesiat EUR
na obdobie: od 1. januára 2016 do 31.12.2016
spôsob platby: bankovým prevodom
text na sponzorskú tabuľku: Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. + Renee Polónyiová

b)

úhradu nákladov potrebných na chov vybraného zvieraťa:
názov sponzorovaného zvieraťa: Vari čiernobiely
finančná čiastka: 333,- EUR, slovom tristotridsaťtri EUR
na obdobie: od 1. januára 2016 do 31.12.2016
spôsob platby: bankovým prevodom
text na sponzorskú tabuľku Vari čiernobiely: Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. + Anička Polónyiová

2. Sponzor súhlasí so zverejnením jeho obchodného mena na sponzorskej tabuľke.
3. Sponzor súhlasí so zverejnením jeho obchodného mena na internetovej stránke príjemcu.
4. Sponzor súhlasí s uvedením jeho obchodného mena, výšky a účelu daru vo výročnej správe
obdarovaného.
5. Sponzor súhlasí so zasielaním informačných správ (ZOOnovín) na uvedenú emailovú adresu.
III. Záväzok príjemcu

•

Príjemca sa zaväzuje použiť dar iba na účel uvedený v článku II. tejto zmluvy a na písomné požiadanie
sponzora túto skutočnosť mu preukázať.

•

Ak príjemca na požiadanie sponzora podľa predchádzajúcej vety nepreukáže sponzorovi použitie daru
na účel uvedený v článku II tejto zmluvy, sponzor má právo požadovať od príjemcu vrátenia príspevku,
pričom príjemca je povinný vrátiť sponzorovi príspevok do 30 dní odo dňa, kedy sa príjemcovi doručí
písomná výzva sponzora na vrátenie príspevku.

•

V prípade udelenia súhlasu sponzora v zmysle čl. II bod 2 a 3 zmluvy, zverejnenie údajov o sponzorovi
v rozsahu odsúhlasenom v čl. II bod 2 a 3 zmluvy zabezpečuje na svoje náklady príjemca.
IV. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ak táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie toho, že obsah
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden.
4. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania zmluvnými stranami.
V Bratislave, dňa 16.12.2015
......................................
I g. Helena Polónyi
Sponzor

...........................................
Ing. Miloslava Šavelová, riaditeľka
príjemca

