
Zmluva o sponzorskom príspevku 
č. ZM 100/2018-CS 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov

ČI. L

Zmluvné strany

Poskytovateľ:
obchodné meno: Inžinierske stavby, a.s.
sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 31 651 402
IČDPH: SK2020492111
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo Účtu: 1107512/0200
IBAN SK69 0200 0000 0000 0110 7512
zapísaný: OR OS Košice I, odd. Sa, vl. č. 240/V
Zastúpený: predstavenstvo v zložení

Cyril Claude Bernard P inault- predseda predstavenstva
Ing. Juraj Sen/a -  člen predstavenstva
Ing. Milan Balážik, MBA -  člen predstavenstva

a

Prijímateľ:
obchodné meno: Mesto Trebišov
sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
IČO: 00331996
DIČ: 2020773590
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s.
IBAN SK39 0200 0000 0000 1932 5622
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor



ČI. II. 
Predmet zmluvy

1. Predmetom sponzorského príspevku sú finančné prostriedky vo výške 100,- €, 
slovom: sto €.

2. Poskytovateľ prejavuje svoju vôľu, aby sponzorský príspevok prijímateľ použil 
pre potreby organizačného zabezpečenia obecného podujatia „Dni mesta 
Trebišov“.

ČI. III
Platobné podmienky

3. Poskytovateľ poukáže sponzorský príspevok prijímateľovi na bankový účet 
prijímateľa do 10 dní po podpise zmluvy.

ČI. IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prijímateľ je povinný:
a) Použiť logo poskytovateľa počas podujatia
b) Odovzdať poskytovateľovi fotodokumentáciu o umiestnení loga
c) Riadiť sa všetkými platnými protikorupčnými zákonmi, etickými hodnotami 

a princípmi so zákonným konaním, ktoré sa presadzujú v spoločnosti 
poskytovateľa

d) Sprístupniť účtovníctvo na výkon auditu zo strany poskytovateľa
2. Poskytovateľ je povinný:

a) Dodať prijímateľovi podklady na umiestnenie loga
b) Uhradiť dohodnutý príspevok riadne a včas



ČI. v
Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že prijímateľ poruší povinnosti v bode 4.1 je poskytovateľ 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná 
strana obdrží jeden exemplár.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

2 3 . 08 . 2018
V Košiciach, dňa ................. V Trebišove, dňa .....................

In ž in ie rs k e  stavby, a.s.
Správa spoločnosti 

Priem yselná 6, 042 45 Košice 
9 1 -1 0 0 -0 1


