SPONZORSKÁ ZI|4.LUVA

uzatvorená podl'a § 51 zákona č.4011964 Zb. v platnom znení (Občianskeho zákonníka)

členok 1
Účastníci zmluvy
Sponzor:
Obec Bohdanovce,044 16 Bohdanovce l42
Zastúpená: Martou Gamrátovou - starostkou
ICO: 00323985
DIČ:2021235832
Čísloúčtu:SK6l 5600 0000 0004 1533 0001, Prima banka Slovensko, a.s.

Prijemca:
Štefa., Jakim

Bydlisko:
Rodné číslo:

Článok 2
Predmet a účelzmluvy

2.1, Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory príjemcovi v peňažnej sume
vo výške 150.- € (slovom: jednostopát'desiat eur) na základe uznesenia Obecného
zastupiteťstv a ě,

91

12020.

2.2. Príjemca sazaváztýe
2.3.
2.4,
2.5.

poskytnutú finančnúpodporu použiťna účelysúvisiace s jeho športovou
činnosťou a reprezentovať obec Bohdanovce na bežeckých pretekoch.
Finančnéprostriedky uhradí sponzor prijemcovi do 7 dní odo dňa zverejnenia zmluvy.
Príjemca poskytnutú finančnúpodporu s vďakou prijíma.
Príjemca je povinný zúětovat'finančnúpodporu najneskór do l5. 12.2020,

čtenok 3
Iné dojednania

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Na práva a povinnosti účastníkov,ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté sa primerane vzt'ahujú
ustanovenia občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany závázne vyhlasujú, že sú spósobilí na uzatvorenie tejto zmluvy, ich zmluvné
prejavy sú vyjadrené zrozumitelne, slobodne avážne, bez pocitu tiesne alebo inak
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi,
Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom každázo zm|uvných strán obdrži
jeden rovnopis.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost'dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke obce Bohdanovce.

V Bolrdarrovciaclr,

dňa 06, 05.2020

V.r.

Sponzor:
obec Bohdanovce

Marta Gamrátová, starostka

V Bolrdanovciaclr,

dria 06. 05.2020

V.f,

_Prijemca:

stefan Jakim

K bodu 3

Uznesenie é.9tl2o20
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schvalfuje

výdavok na reprezentačnéna športovúčinnosťvo výške 150 € pre p. Štefana Jakima

Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová, S. Gul'a, V, Magul'ák, A. Zubal'ová, M, Hegedůšová

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

lng, B. Adamkovič, lng.M, Kozárová,
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