SPONZORSKÁ ZF..4iLUYA

uzatYorená Podl'a § 51 zákona Č,4011964 Zb, v platnom znení (občianskeho zákonníka)

ČHnok 1
Účastníci zmluvy
Sponzor:
Obec Bohdanov ce, 044 16 Bohdan ovce l42
7,astúpená: Martou Gamrátovou
- starostkou

ICO: 00323985
DIČ:2021235832
Čísloúčtu:SK6i 5600 0000 0004 l533 0001, Prima banka Slovensko. a.s.

Prijemca:
Gul'ová Alžbeta
Bydlisko:
Rodné číslo:
čIánot< 2

Predmet a účelzmluvy

2,1, Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory príjemcovi vpeňažnej sume
vo výŠke300.- € (slovom: tristo eur) nazáklade urn.r.niu OUecnehó zastupitel'stvar:.9zlzOzo.

2,2, Príjemca sa zavázuje poskytnutú ťrnančnúpodporu použiťna účelysúvisiace s detskou
2.3.
2.4.
2.5.

folklórnou skuPinou,,GARBOČAN" a..p..r.ntouat'obéc Bohdanovce na
róznych kultúrnych
podujatiach,
FinanČnéProstriedkY uhradí sponzor prijemcovi do 7 dní odo dňa zverejnenia
zmluvy.
Príjenrca poskytnutú finančnúpodporu s vd'akou prijíma.
Príjemca je povinný zúčtovat'finančnúpodporu najneskór do 1 5. 12. 2020,

Clánok 3
Iné dojednania

3,1,

Na Práva a Povinnosti ÚČastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté
sa primerane vzt,ahujú
ustanovenia občianskeho zákonníka.
3 ,2, Zmluvné stranY
vYhlas ujú, že sú spósobil í na uzatvorenie tejto zmluvy, ich zmluvné
,závázne
sú
vYjadrené
zrozumitelne, slobodne avážne, bez po.itu tiesne alebo inak
PrejavY
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
3,3, Táto zmluva je vYPracovaná v dvoch rovnopisoóh, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží
jeden rovnopis.
3,4, Táto zmluva nadobúda Platnosť dňom podpisu oboma zmluvnýrni stranami a účinnosť
dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovej št.ánk. obce Bohdanovce.

V Bohdanovciach,

dňa 20. 07 . 2020

V.r.

Sponzor:
obec Bohdanovce
Marta Garrrrátová, starostka

V Bolidanovciaclr,

dňa 20, 07 . 2020

V.r.

Prijemca:
Guťová Alžbeta

ř

K bodu 4

Uznesenie č,92l2O2O
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schvalfuje
výdavok na reprezentačnévo výške 300

Hlasovanie

:

Za

Proti

€

pre detskú folklórnu skupinu Garbočan

Mená poslancov OZ
M. Azariová, S. Gul'a, V. Magul'ák, A. Zubalbvá, M. Hegedúšová

Zdržal sa

Neprítomný/í

lng.B. Adamkovič, lng, M, Kozárová

ďp,"P*,fr§

v Bohdanovciach dňa

!fr , &, í*op_l§:Šlř$

arta Gamrátová
starostka obce

)

