ZMLUVA O SPONZORSTVE
číslo: OIS - MSK – 2017 – 3 Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Martinus.sk, s.r.o.
M. R. Štefánika 58
036 01 MARTIN

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zastúpený:

Korešpondenčná adresa:
Martinus.sk, s.r.o.
Gorkého 4
036 01 MARTIN

36 44 05 31
20 22 13 96 80
SK 20 22 13 96 80
Michal Meško
a

Prijímateľ: Malokarpatské múzeum v Pezinku
Adresa: M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
IČO: 00350095
DIČ: 2020663645
zastúpený: PhDr. Martin Hrubala, PhD
Kontaktná osoba: Mgr. Nováková Alexandra
e-mail: alexandra.novakovamuzeumpezinok.sk
telefón: 0911 615 029
Predmet a účel zmluvy
Predmetom tejto zmluvy o sponzorstve (ďalej len zmluvy) je poskytnutie
sponzorského daru za účelom podporenia a organizovania
.......................................výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ..….............................,
a to formou poskytnutia knižných titulov z ponuky Martinus.sk:
Mapy: https://www.martinus.sk/?uItem=248988 v počte 1 ks
Warren Trinásty a Vševidiace oko: https://www.martinus.sk/?uItem=250274 v počte 1 ks
Holistická detektívna agentúra Dirka Gentlyho: https://www.martinus.sk/?uItem=251082
v počte 1 ks
Celková hodnota daru je 40,10 €, slovom štyridsať eur a desať centov.
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Iné dojednania
1. Poskytovateľ poskytne svoj sponzorský dar na adresu Prijímateľa, alebo na ním určenú
adresu podľa dohody do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, na základe vyžiadania Poskytovateľa, preukázateľnosť
a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej s predmetom a účelom tejto zmluvy v zmysle
všeobecných záväzných právnych predpisov.
3. Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť a domáhať sa vrátenia celého sponzorského
daru ak sa prijímateľ bude k nemu správať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.
4. Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť a domáhať sa vrátenia celého sponzorského
daru resp. jeho časti ak zistí, že zo strany prijímateľa nedošlo k naplneniu, resp. len k
čiastočnému naplneniu predmetu a účelu zmluvy.
5. Prijímateľ, pokiaľ to zmluva neurčuje inak, pošle do 14 dní po realizácii sponzorsky
podporenej aktivity, ktorá je uvedená v predmete a účele tejto zmluvy, na adresu
Martinus.sk,
s.r.o.,
Gorkého
4,
036
01
Martin
alebo
na
e-mail
marcela.zemiankova@martinus.sk fotodokumentáciu, poprípade výtlačok propagačných
materiálov dokumentujúcich túto aktivitu.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom exemplári. Uzavretie zmluvy je výrazom slobodnej vôle zmluvných strán.
Účastníci zmluvy sa s jej obsahom oboznámili, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju
podpisujú. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Poskytovateľ
V Bratislave dňa ....................

Prijímateľ
V .............................. dňa ...............

..................................................
Michal Meško

..........................................................

Za Martinus.sk
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