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ZMLUVA 

O SPONZOROVANÍ 
 

 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 a nasl. zák. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník  

v platnom znení (ďalej ako „Zmluva“) 

 

 

Názov:    Matica slovenská 

Sídlo:     P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, Slovenská republika 

IČO:    00 179 027 

DIČ:     2020603123 

verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona NR SR č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej 
 

(ďalej ako „partner 1“ alebo „zmluvná strana“) 

 

a 

  

Obchodné meno:  MUTTON s.r.o.  

Sídlo:     Ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika 

IČO:    36 656 020 

DIČ:    2022225326  

Zápis v registri:  OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 17828/L 

zastúpená:   Martin Vretenár - konateľ 
 

(ďalej ako „partner 2“ alebo „zmluvná strana“) 
 

(partner 1 a partner 2 ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom Zmluvy je jednorazová podpora partnera 1 formou poskytnutého hmotného 

majetku v podobe stanu bližšie špecifikovaného v článku II Zmluvy (ďalej ako „Sponzorský 

príspevok“) výmenou za zverejnenie článku na internetovom portály www.matica.sk 

spôsobom a v rozsahu dohodnutom v článku III Zmluvy (ďalej ako „Článok“). 

 

 

Článok II 

Poskytnutie sponzorského príspevku 

 

2.1. Partner 2 je výlučným vlastníkom oceľového rýchlo rozkladacieho nožnicového stanu modrej 

farby, rozmer 3x6 m, celková váha (bez bočných plachiet) 36,80 kg, dovozca Expodom, 

mierne poškodený (poškodenie na plachte v podobe diery s plochou cca 1 cm2 v hodnote bez 

zľavy za poškodenie 189,- eur). 

2.2. Partner 2 poskytuje partnerovi 1 Sponzorský príspevok popísaný a špecifikovaný v článku I 

tejto zmluvy a partner 1 tento Sponzorský príspevok s vďakou prijíma do svojho výlučného 

vlastníctva. Partner 1 je oboznámený so stavom Sponzorského príspevku. 
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2.3. Partner 2 vyhlasuje, že na Sponzorskom príspevku neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani 

iné právne povinnosti. Partner 1 nadobudne výlučné vlastnícke právo k Sponzorskému 

príspevku v deň nasledujúcom po dni, kedy bude Zmluva zverejnená v centrálnom registri 

zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

2.4. Partner 2 sa zaväzuje, že na svoje náklady zabezpečí prepravu a odovzdanie sponzorského 

príspevku v sídle partnera 1 do 1 dňa od zverejnenia Zmluvy v centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády Slovenskej republiky. 

 

 

Článok III 

Zverejnenie článku 

 

3.1 Partner 1 sa zaväzuje, že na svojom webovom sídle www.matica.sk zverejní Článok, ktorého 

obsah vo formáte MS Word bol schválený partnerom 2 dňa 8. 8. 2019 prostredníctvom 

emailovej komunikácie, a to do 3 dní od zverejnenia Zmluvy v centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády Slovenskej republiky. 

3.2 Súčasťou Článku môže byť aj 1x fotografia (formát jpeg). Umiestnenie Článku a fotografií je 

na rozhodnutí partnera 1. Obsah Článku a ani fotografie nesmú byť v rozpore so záujmami 

partnera 1 a ich zverejnenie nesmie byť v rozpore so zákonom a ani právami tretích osôb, za 

čo zodpovedá partner 2. 

 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a s predmetom zmluvy 

sú oprávnení v plnom rozsahu nakladať. 

4.2. Všetky prípadné zmeny Zmluvy je možné uskutočniť len v písomnej forme, a to na základe 

písomného súhlasu oboch zmluvných strán. 

4.3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) identických exemplároch, z ktorých po jednom (1) 

vyhotovení dostane po podpise každá zo zmluvných strán. 

4.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúcom po dni, kedy bude Zmluva zverejnená v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 

Slovenskej republiky.  

4.5. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si Zmluvu pred podpisom prečítali a jej obsahu 

porozumeli a uzatvárajú ju na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, za nápadne 

nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom. Na znak súhlasu zmluvné strany Zmluvu 

podpisujú. 

 

V Martine dňa 

 

 

Matica slovenská  

 

 

 

 

 MUTTON s.r.o.  

 

 

Meno:  Mgr. Maroš Smolec 
Funkcia: správca  

 Meno:  Martin Vretenár 

Funkcia: konateľ 

 


