
SPONZORSKÁ ZMLUVA

Zmluvné strany: Nexis Fibers a.s.
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
zastúpená: Ing. Ján Kučeravý, výkonný riaditeľ, na základe plnej moci
zo dňa 02.08.2017
IČO: 36 729 680
DIČ: 2022311962
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
vložka číslo 103401P

ďalej ako sponzor alebo darca

a

Stredná odborná škola polytechnická
ul. Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
zastúpená: Ing. Anton Švelta - riaditeľ školy
IČO: 00893358
Zriadená: Zriaďovacou listinou PSK zo dňa 1. júla 2002

ďalej ako príjemca

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

I.
Predmet a účel zmluvy

1. Príjemca je rozpočtovou organizáciou založenou podľa príslušných ustanovení zák. Č.

523/2004 Z. z. v spojení s ust. Zák. č. 58312004 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
zriaďovateľa je poskytovanie odbornej prípravy na výkon povolania žiakov.

2. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie nepeňažného vecného daru
kancelárskeho papiera vo finančnej hodnote 100,00 € (slovom jednosto eur).

3. Sponzorský dar je určený na administratívne účely pri výuke a výchove žiakov školy.

4. Príjemca sponzorský dar od sponzora podľa tejto zmluvy prijíma.
5. Príjemca preberie sponzorský dar od sponzora pri podpise tejto zmluvy.
6. Medzi sponzorom a príjemcom sponzorského daru ide o bezplatný právny vzťah

a z tohto dôvodu nie je príjemca povinný poskytnúť sponzorovi žiadne majetkové
protiplnenie.
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II.
Osobitné ustanovenia

l. 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 nepeňažného vecného daru v zmysle všeobecných i rezortných
záväzných predpisov.

3. Zástupcovia zmluvných strán záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy,
ich zmluvné prejavy sú zrozumiteľné, slobodné, vážne, neuzatvárajú túto zmluvu v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok a preto ju potvrdzujú svojimi podpismi.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na web stránke
školy.


