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ZMLUVA O SPONZORSTVE 

uzatvorena v zmysle § 50 a § 51 zakona c. 440/2015 Z. z. o sporte 

(d'alej len ako "zmluva") 

1. Obchodne meno:

Sfdlom:
zapfsana:

ICO:
IC DPH:
V mene ktorej kona:
Bankove spojenie:
Cfslo uctu:

2. Obchodne meno:

Sfdlo:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Registracia:

V mene ktorej kona:
Bankove spojenie:
Cfslo uctu (IBAN):

medzi zmluvnymi stranami: 

Mestsky sportovy klub Ziar nad Hronom, 
spol. s r.o. 
A. Dubceka 45, 965 01 Ziar nad Hronom
zapfsana v OR Okresneho sudu Banska Bystrica, oddiel:
Sro, vlozka cfslo 8378/S
36 618 357
SK2020065421
Jan Ziak - konatel'
CSOB, a.s.
SK07 7500 0000 0003 2610 8003

(d'alej len ako "sponzor") 

FK POHRONIE Ziar nad Hronom 
Dolna Zdaria, s. r. o. 
Partizanska 154/10, 965 01 Ziar nad Hronom 
47 239 140 
2020065498 
SK2020065498 
Obchodny register Okresneho sudu Banska Bystrica, 
oddiel: Sro, vi. c.: 22307/S 
Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, konatel' spolocnosti 
Prima banka, a.s., pobocka Ziar nad Hronom 
SK85 5600 0000 0053 0691 8001 

(d'alej len ako "sponzorovany'' alebo "klub") 

Clanok 1 
Predmet a ucel zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je zavazok sponzora poskytnut' sponzorovanemu sponzorske a
zavazok sponzorovaneho umoznit' sponzorovi spajat' jeho obchodne meno,
oznacenie, vyrobky a sluzby s futbalovym klubom a pouzit' sponzorske na dohodnuty
ucel suvisiaci so sportovou cinnost' ou, ktoru vykonava.









2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy musia byť urobené formou písomného
dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú
neplatné.

3. Ak niektoré z ustanovení zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným,
nedotýka sa to ostatných ustanovení zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.
Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo
neúčinné ustanovenie zmluvy novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá
pôvodne zamýšľanej vôli zmluvných strán.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a
aktuálne a zaväzujú sa bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu,
ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluvy sa riadi právnym poriadkom Slovenskej
republiky.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a uzatvárajú ju na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

a. Prílohe č. 1 - Zoznam marketingových plnení,

b. Príloha č. 2 - Výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa
verejných prostriedkov sponzorovaného,

c. Príloha č. 3 - čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora.

V Žiari nad Hronom, dňa {.2<Zb2.o 

Sponzor 

Mestský športový klub 
2lar nad Hronom, spo r.o. 

A. Dubčeka4
965 01 Žiar nad H n 

Ján Žiak 
konateľ 
MŠK Žiar nad 

Sponzorovaný 

fK POHROJ-.i F Ž1a r.ad „ n 
Dolná Žda:'ia, s.r.o. 

Pa .�rs�d 1541'0, g55 01 tiar �ad Hronom 
ČO. 47 239 140 DIČ: 2023526890 

1f: DPH: SK20�3� �•so

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., 
konateľ 
FK POHRONIE Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa s.r.o. 










