
SPONZORSKÁ ZMLUVA 

 

 

Zmluvné strany: Marián Regenda  

   Lackovce 194 

                                   066 01 Humenné  

   ďalej ako sponzor alebo darca 

 

a 

 

Stredná odborná škola polytechnická 

ul. Štefánikova 1550/20, 066 01  Humenné 

   zastúpená: Ing. Anton Bača– riaditeľ školy 

   IČO: 00893358    

                                    DIČ: 2021213931   

   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. 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 zriaďovateľa je 

poskytovanie odbornej prípravy na výkon povolania žiakov. 

2. Predmetom  tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov  vo výške 300€ slovom 

( tristo eur) účelovo určené na spolufinancovanie projektu „Prepojenie stredoškolského 

vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné“ , Operačného programu 

Ľudské zdroje, s kódom ITMS2014+ projektu: 312011Z407 
3. Sponzor zašle  finančné vo výške 300,00 € (slovom tristo eur) pri podpise tejto zmluvy 

na darovací  účet príjemcu SK65  8180 0000 0070 0063 3053. 

 

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 peňažného 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. 
 

V Humennom, dňa  12.10.2020 

 

 

Sponzor:          Príjemca:  

 

 


