
Sponzorská zmluva

Zmluvné strany: Aureus, reklamno-obchodná agentúra
C.o. spol. sro
Staničná 1484/
IČO: 31665888
Zast. Mgr. Ivan Prokypčák
Bank. spojenie: Tatra banka Humenné
číslo účtu: 2624550835/1100

- ďalej ako sponzor

a

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
IČO: OO893 358
zast.: Ing. Anton Švelta - riaditel' školy
bank. Spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000517917/8180
- ďalej ako príjemca

uzatvárajú v súlade s § 51 v spojení s § 628 a nasl. Obč. zák. túto zmluvu:

l.

Predmet a účel zmluvy

1. Príjemca je rozpočtovou organizáciou založenou podl'a príslušných ustanovení zák. č.
523/2004 Z. z. v spojení s ust. zák. č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. Základným predmetom činnosti
v zmysle zriaďovacej listiny vydanej VÚC Prešov v právnom postavení zriaďovatel'a je
poskytovanie odbornej prípravy na výkon povolania žiakov.

2. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie sponzorského daru ( zakúpenie tabletov
GOCLEVER Quantum 2 1010 Lite hodnote 2 034,00 €.

Slovom: dvetisíctridsaťštyrieur.

3. Sponzorský dar je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na
SOŠ po lytechnickej.



II.
Osobitné ustanovenia

1. Na práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy, ktoré nie sú v zmluve výslovne
dohodnuté, sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä
Obč. zák ..

2. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie
súvisiacej s predmetom a účelom sponzorského daru v zmysle všeobecných
i rezortných záväzných predpisov.

3. Zástupca účastníkov záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy,
ich zmluvné prejavy sú zrozumitel'né a určité, neuzatvárajú túto zmluvu v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, preto ju potvrdzujú svojimi podpismi.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jej
jedno vyhotovenie.

5.Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na web stránke
školy.

V Humennom, dňa .
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