
Zmluva o sponzorskej a propagačnej činnosti 
uzatvorená pod a § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

1.          Livonec SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava 

  OZ ŽilinaĽ Tulská 33Ľ 010 08 Žilina 

  v zast. : František Trnavský – vedúci odštepného závodu 

  IČO: 48 121 347 

  DIČ: 2120060910 

  Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 

  oddiel: SroĽ vložka č. 103804/B 

  bankové spojenie: Slovenská sporitelňa a.s.                                        
  IBAN: SK62 0900 0000 0050 7029  9952 

  (ďalej len „sponzor“) 
 

a 

 

2.  Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina 

  sídlo: Andreja Kmeťa 20Ľ 010 55 ŽilinaĽ Slovenská republika 

  v zast.: Ing. uboš Javor – tajomník SRZ 

  IČO: 00 178 209 

  DIČ: SK2020442958  

           Zapísaný: Občianske združenie registrované MV SR pod č. VVS/1-909/90-60  

  bankové spojenie: VÚBĽ pobočka Žilina 

  IBAN: SK62 0200 0000 0000 1583 2432 

  (ďalej len „propagátor“) 
 

 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Propagátor je občianske združenie potvrdené Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-909/90-

60Ľ ktoré združuje 122 miestnych a mestských organizácií. Jeho hlavným poslaním je 

hospodárenie v pridelených rybárskych revírochĽ najmä zabezpečuje zarybňovanieĽ ochranu rýb 

a iných vodných organizmov, ochranu rybárskeho práva a športovú činnosť. 
2. Sponzor je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa zaoberá komplexným servisom 

protipožiarnej a záchranárskej technikyĽ poskytujúca tieto služby propágatorovi. 
3. Hlavným účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podporyĽ ktorú poskytne sponzor 
propagátorovi. 

4. Sponzoring je určený na činnosť propagátoraĽ najmä na hospodárenie na rybárskych revíroch 
a športovú činnosť. 
 

Článok II. 
Výška finančnej podpory 

 

1. Finančné prostriedky poskytne sponzor propagátorovi v sume 500 EUR (slovom: päťsto) 

pod a dohody medzi zmluvnými stranami. 



2. Poskytnutím finančným prostriedkov do 1 000 EUR sa sponzor stáva reklamným partnerom. 

3. Propagátor finančné prostriedky prijíma a zaväzuje sa ich použiť výlučne na činnosť uvedenú 
v článku I. 
 

Článok III. 
Výhody reklamného partnera 

 

1. Propagátor sa zaväzuje poskytnúť sponzorovi za poskytnutú finančnú podporu tieto výhody: 
- umiestnenie reklamného loga sponzora na podujatiach (pretekyĽ výstavyĽ športové 

podujatia,...) 

- umiestnenie bannerov sponzora na webovom sídle 

2. Propagátor sa zaväzuje poskytnúť sponzorovi na účely verifikácie splnenia jeho záväzku 
poskytnúť výhody uvedené v odseku 1 dôkazné prostriedky preukazujúce vykonanie 

prezentačnej činnosti. 
 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára do konca roka 2016. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvných strán. Všetky zmeny a dodatky tejto 

zmluvy môžu byť vykonané po obojstrannom súhlase a v písomnej podobeĽ formou očíslovaných 
dodatkov. 

3. Zmluvné vzťahy založené touto zmluvou i ďalšie v nej neupravené sa spravujú ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom rovnopise. 

5. Zmluvné strany záväzne prehlasujúĽ že zmluvu uzavierajú slobodneĽ vážneĽ nie za 
nevýhodných podmienokĽ jej obsah je im dostatočne určitý a zrozumite nýĽ čo potvrdzujú 
svojimi podpismi. 

 

 

V Žiline dňa ..................... 
 

 

 

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

                   Sponzor          Propagátor 

                František Trnavský         Ing. uboš Javor 
           vedúci odštepného závodu                        tajomník   
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