
SPONZORSKÁ ZMLUVA  
uzatvorená podľa ust. § 51 v spojení s § ust. 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. ObčiansIcy zákonnz 

Sponzor: 	Modrá Hviezda Fundraising o.z. 
Sídlo: 	 906 15 Priepasné 211 
IČO: 	 50187236 
IBAN: 	 SK21 1100 0000 0029 4809 1153 
V zastúpení: 	Mgr. Mgr. Mgr. Bc. Ivan Vnuk, MPH, MHA 
Zapísaná v: 	registri občianskych združení MV SR pod Č. VVS-900/90-48211-1 

(d'alej len ako „Sponzor") 

Príjemca: 	Materská škola 
Sídlo: 	 Plicková 16, 831 06 Bratislava 
IČO: 	 42133980 
EDUID školy: 	100000567 
IBAN: 	 SK89 0200 0000 0024 8076 3451 
V zastúpení: 	Mgr. Arma Grancová, riaditeľka školy 

(d'alej len ako „Príjemca") 

(Sponzor a Príjemca d'alej spoločne len ako „Zmluvné strany") 

uzatvorili nasledovnú Sponzorskú zmluvu (d'alej len „Zmluva") 

ČLÁNOK I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1 	Sponzor je občianske združenie pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré po4 
zdravý životný štsri a s tym súvisiaci rozvoj zdravého stravovania. Príjemca je škol 
pred podpisom tejto Zmluvy uzavrela so spoločnosťou Organika s.r.o., so sídlom: ' 
8, 921 01 Piešt'any, IČO: 44 555 156, zápis v Obch. registri Okresného súdu Trnava, o 
vl. č.23072/T Zmluvu o zabezpečení mliečnych výrobkov, predmetom ktorej je 2 

spoločnosti Organika s.r.o. ako dodávateľa zabezpečit' dodávanie mlieka a ml 
výrobkov v rámci „Školského programu" uvedených v prílohe Č. 1 v zmysle nai 
vlády SR Č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu 
zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskoršlch pr< 
(d'alej len ako „nariadenie vlády") podľa konkrétnych objednávok Príjema 
zariadenia školského stravovania ako prijímateľa a záväzok Príjemcu zaplatiť  za d 
dohodnutú odplatu (d'alej len „Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov"). 

ČLÁNOK II. 
Predmet a účel Zmluvy 

2.1 	Predm.etom tejto Zmluvy je záväzok Sponzora poskytnúť  Príjemcovi sponzorský 
výške 100% últrady sumy, ktorá nebude preplatená zo strany Pôdohospodárskej p: 
agentúry z titulu pomoci poskytovanej podľa nariadenia vlády. (d'alej len ako „Spoi 
dar"). Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou poskyinutia Sponzorského < 



strany Sponzora je spinenie, resp. pinenie si všetkých povinností vyplývajúcich Príjemcovi 
zo Zmluvy o zabezpečení mliečnych výrobkov a jej príloh a nariadenia vlády. 

	

2.2 	Príjemca Sponzorský dar poskytnutý od Sponzora s vd'akou prijíma. 

ČLÁNOK III. 
Osobitné dojednania 

	

3.1 	Príjemca sa týmto zaväzuje poskytnút' Sponzorovi pri realizácií predmetu tejto Zmluvy 
súčinnosť  v nevyhnutnom rozsahu. 

	

3.2 	Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať  mIčanlivosť  o všetkých skutočnostiach a 
informáciách obsiahnutých v tejto Zmluve alebo získaných pri jej pinení a tieto informácie 
zmluvné strany zároveň  označujú za dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vo vzťahu 
k tretím osobám budú zachovávať  mIčanlivosť  o všetkých skutočnostiach podľa 
predchádzajúcej vety a tieto nebudú využívat' pre seba alebo irté osoby, pokiaľ  by to bolo v 
rozpore so záujmami druhej strany. 

ČLÁNOK IV. 
Záverečné ustanovenia 

	

4.1 	Právne vzt'ahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

	

4.2 	Táto Zmluva trvá po dobu platnosti a úč-innosti Zmluvy o zabezpečení mliečnych 
výrobkov uzavretej medzi Príjemcom a spoločnosťou Organika s.r.o. v rámci „Školského 
programu" (v zmysle bodov 1.1 a 1.2 tejto Zmluvy). V prípade, ak Príjemca poruší niektorú 
zo svojich povinností vyplývajúcich mu z nariadenia vlády a príslušných právnych 
predpisov alebo zo Zmluvy o zabezpečení mliečnych výrobkov vrátane jej príloh, táto 
Zmluva sa automaticky (bez potreby akejkoľvek dohody) zrušuje a zaniká povinnosť  
Sponzora poskytnúť  Príjemcovi Sponzorský dar. Táto Zmluva sa zrušuje aj v prípade, ak 
dôjde k ukončeniu Zmluvy o zabezpečení mliečnych výrobkov a to s účinnosťou ku dflu 
ukončenia Zmluvy o zabezpečení mliečnych výrobkov. Zmluvu môže Sponzor 
jednostranne vypovedat' pri zmene legislatívy týkajúcej sa „Školského programu". 

	

4.3 	Táto Zmluva bola podpísaná v 2 (slovom dvoch) vyhotoveniach, pričom každá zo 
Zmluvných strán tejto Zmluvy si ponechá 1 (slovom jedno) vyhotovenie. 

	

4.4 	Táto Zmluva nadobuda platnosť  a účinnosť  dňom podpisu oboma Zrnluvnými stranami. 

	

4.5 	Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad 
s ním súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. 

Sponzor : 

V Priepasnom, dfta 16.04.2021 

Príjemca: 

	 dfía 	 

Materská škola 
Plickova 16 

831 06 RratisLa 
Mgr. Mgr. Mgr. Bc. Ivan Vnuk, MPH, MHA 	Mgr. Anna Grancová, ria 	školy 
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