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SPONZORSKÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa ust. § 51 v spojení s § ust. 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

 
 

 
 
 
 

Sponzor:   Modrá Hviezda n.o. 
   Priepasné 211,  906 15 Priepasné 
   IČO: 50775626 
   Zast.: Mgr. Mgr .Mgr .Bc. Ivan Vnuk, MPH, MHA - štatutár       
              zápis: Registračné číslo: OVVS/NO/288-2/2017 
                                     Registrový úrad: Okresný úrad Trenčín 
        
    (ďalej len ako „Sponzor“) 
 
 
 
Príjemca:   Obec Priepasné 
    sídlo:  Priepasné 109, 906 15 Priepasné 
                                        IČO: 00309851 
    zastúpená: Peter Czere - starosta 
 
   (ďalej len ako „Príjemca“)  
 
   (Sponzor a Príjemca ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“) 
 

 
uzatvorili nasledovnú Zmluvu o sponzorskom dare (ďalej len „Zmluva“)  

 
 

ČLÁNOK I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Sponzor je nezisková organizácia zapísaná v Registri neziskových organizácií Slovenskej 

republiky, ktorá sa zaoberá v rámci svojej činnosti zaoberá poskytovaním všeobecne 
prospešných služieb. 

 
1.2 Príjemca je obec Priepasné, ktorá je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - stavby  

Komunitné centrum Obce Priepasné, so súpisným číslom 211, nachádzajúcej sa na 
pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 15307/3, o výmere 145 m2, katastrálne územie: Priepasné, 
obec: Priepasné, evidovanej na LV č. 765 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“). 

 
 

ČLÁNOK II. 
Predmet a účel Zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Sponzora poskytnúť v prospech Príjemcu 

sponzorský dar v podobe vykonania rekonštrukčných prác na nehnuteľnosti 
špecifikovanej v článku I., bod 1.2 tejto Zmluvy (ďalej len ako „Sponzorský dar“). 
Sponzorský dar je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
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2.2 Príjemca Sponzorský dar poskytnutý od Sponzora s vďakou prijíma.  
 
2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca nie je povinný Sponzorovi za prijatý Sponzorský 

dar poskytnúť žiadne majetkové protiplnenie. 
 
 

ČLÁNOK III. 
Osobitné dojednania 

 
3.1 Sponzor sa týmto zaväzuje pri plnení účelu tejto Zmluvy v zmysle článku I plniť všetky 

povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, ktoré sa viažu uskutočnenie uvedeného 
projektu. 

 
3.2 Príjemca sa týmto zaväzuje poskytnúť Sponzorovi pri realizácií predmetu tejto Zmluvy 

súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu. 
 
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že nehnuteľnosť špecifikovaná v článku I., bod 1.2 tejto 

Zmluvy zostane po ukončení rekonštrukčných prác naďalej vo výlučnom vlastníctve 
Príjemcu a taktiež Sponzorský dar zostáva po ukončení rekonštrukčných prác v zmysle 
Prílohy č. 1 tejto zmluvy vo výlučnom vlastníctve Príjemcu. 

 
 

ČLÁNOK IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
4.2 Táto Zmluva bola podpísaná v 2 vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov tejto Zmluvy 

si ponechá po 1 vyhotovení. 
4.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia sponzorskej zmluvy. 
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad 

s ním súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.  
 
 
V Priepasnom dňa 2.7.2019   V Priepasnom dňa 2.7.2019  
 
Sponzor :       Príjemca :  
 
    
 
 
 
 
   
 
__________________________    __________________________  
Peter Czere - starosta                    Mgr. Mgr .Mgr .Bc. Ivan Vnuk, MPH, MHA - štatutár 


