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DRSKA ZMLUVA

[J Č A S T N Í C I

SPONZO R: Regiotel Fiľakovo s.r.o.
Sídlo: Jánošíkova 1632/12a, 986 01 Fiľakovo 

IČO: 45 533 083 
DIČ: 20 230 252 24
v zastúpení: Ing. Ladislav Fehér, konateľ spoločnosti

PRÍJEMCA : Hradné múzeum vo Fiľakove
Sídlo: Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo 
IČO: 42013241 
DIČ: 2022511590
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Č.ú.: 10030289/5200 
v zastúpení: Mgr. Viktória Tittonová, PhD., riaditeľka

u z a t v á r a j ú

v súlade s ust. § 51 v spojení s § 628, a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu :

I.

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
Ä

1. Príjemca je príspevkovou organizáciou mesta, založenou v zmysle § 11 ods.4 písm .l) zák. 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a § 21 zák. č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 
Základným predmetom činnosti príjemcu v zmysle zriaďovacej listiny vydanej dňa 15. 12. 
2011 je: vykonávanie múzejnej činnosti a ochrany kultúrneho dedičstva -  prevádzkovanie 
národnej kultúrnej pamiatky Fiľakovský hrad a Mestského vlastivedného múzea vo 
Fiľakove.

2. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory príjemcovi v peňažnej 
sume : 100,- Eur (slovom: jednosto eur)

3. Sponzoring je účelovo určený na financovanie podujatia „XVII. Fiľakovské historické 
hradné hry", dňa 25.-26.06.2016

4. Finančné prostriedky uhradí sponzor do 3 dní od podpísania tejto zmluvy v hotovosti.

5. Príjemca sponzoring s vďakou prijíma. Zaväzuje sa použiť finančné prostriedky na účel 
vymedzený v bode 3. čl. I. tejto zmluvy.



INÉ DOJEDNANIA

II.

1. Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté sa primerane 
vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovaní (ust. § 628, a nasl. OZ).

2. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej 
s predmetom a účelom finančnej podpory v zmysle osobitných všeobecne záväzných 
predpisov vzťahujúcich sa k predmetu a účelu tejto zmluvy.

3. Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy, ich 
zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo 
inak nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
sponzor a dve vyhotovenia obdrží príjemca.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami účastníkov.

Vo Fiľakove, dňa 23.06.2016

Za sponzora: Za príjemcu :

fíradn'

386  01 Fifakov!

........................\......
Ing. Ladislav Fehér,
konateľ spoločnosti

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
riaditeľka HMF


