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Dohoda o poskytnutí sponzorského príspevku  
(ďalej len „Dohoda“) uzatvorená medzi 

 
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 

sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava – m.č. Ružinov  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 102826/B  
IČO: 48 059 528, IČ DPH: SK2120056400 

Bankový účet (IBAN): SK9111110000001303283006 
v zast.: Mgr. Elena Buzinkay a Mgr. Juraj Kosáč, konatelia 
kontaktná osoba: Andrej Budzák  
(ďalej ako „Benefit Systems“) 
 
a 

 
Obec Závažná Poruba 
so sídlom: Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba 
IČO: 00315915 
v zast.: Ing. Pavel Beťko, starosta obce 
bankový účet: IBAN SK82 0200 0000 0000 2232 2342 
kontaktná osoba: Ing. Pavel Beťko, starosta@zavaznaporuba.sk, +421 905 625206 

(ďalej ako „prevádzkovateľ trate“) 
 

 (ďalej ako „prevádzkovateľ trate“) 
 
(Benefit Systems a prevádzkovateľ trate ďalej spolu len ako „Účastníci dohody“) 
 
1. Predmetom tejto dohody je poskytnutie príspevku zo strany Benefit Systems prevádzkovateľovi 

trate vo výške (ďalej len „príspevok“): 500  EUR na účel podpory prevádzky bežkárskej trate 
(areálu) Závažná Poruba na sezónu 2021/2022, ktorú prevádzkovateľ trate prevádzkuje a 
spravuje.  

2. Benefit Systems poskytne príspevok bezhotovostným prevodom na bankový účet prevádzkovateľa 
trate uvedený v záhlaví tejto dohody do 15 dní od jej podpisu posledným Účastníkom dohody.  

3. Prevádzkovateľ trate umiestni po dobu trvania príslušnej sezóny v priestoroch bežkárskej trate 

(areálu) logo Benefit Systems a prípadne aj ďalšiu doplňujúcu informáciu; vizuál loga či inej 
informácie, veľkosť, miesto a doba umiestnenia a ostatné potrebné náležitosti bude medzi 
Účastníkmi dohody vzájomne odsúhlasené prostredníctvom kontaktných osôb. 

4. Prevádzkovateľ trate zároveň súhlasí, že Benefit Systems bude informovať verejnosť o existencii 
sponzorstva medzi Účastníkmi dohody na uvedenú bežkársku trať, resp. na konkrétny areál 
(napríklad na svojej webovej stránke, prostredníctvom newslettrov či iných komunikačných 

kanálov Benefit Systems). 

5. Ak prevádzkovateľ trate napriek upozorneniu Benefit Systems nesplní bod 3 tejto dohody, Benefit 
Systems je oprávnený domáhať sa od prevádzkovateľa trate (areálu) vrátenia príspevku.  

6. Zmeny tejto dohody je možné vykonať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie na adresy 
kontaktných osôb uvedených v záhlaví tejto dohody.  

 
 

V Bratislave, dňa ...................... V Závažnej Porube, dňa 13.12.2021 

 
 
  
____________    ______________  __________________________  
Benefit Systems Slovakia s.r.o.       Prevádzkovateľ trate      

mailto:starosta@zavaznaporuba.sk

