ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE
uzatvorená podľa § 50 a 51 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe medzi zmluvnými stranami

1. Sponzor:
Obchodné meno:

ENERMA, s.r.o.

Sídlo:

Pribinova 3477/33
010 01 Žilina

IČO:

44 110 405

DIČ:
Číslo účtu – IBAN:
Zastúpený:

Ing.PeterMančík – konateľ

Zap. V OR OS v Žiline Vl.č.20510/L oddiel Sro
(ďalej len Sponzor na strane jednej)

A

2.Sponzorovaný:
Obchodné meno:

Žilinský klub vodákov - Žilina

Sídlo:

Minčolská 2
010 08 Žilina

IČO:

36 141 704

DIČ:

20 213 889 63

Číslo účtu – IBAN:

SK53 1111 0000 0066 2748 7008, UniCredit Banka Slovakia, a.s.

Zastúpený:

Alexander Simon - predseda

Zap. V zozname občianskych združení r.č. VVS/1-900/90-14141
(ďalej len Sponzorovaný na strane druhej)

I.Predmet zmluvy
1. Sponzorovaný je občianske združenie, ktoré je členom Slovenského zväzu kanoistiky na divokej
vode a je zapísaný v informačnom systéme športu (ISŠ) v Registri právnických osôb v športe a má
spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

2. Predmetom zmluvy je poskytnutie priameho peňažného plnenia (ďalej len „sponzorské“) zo strany
sponzora sponzorovanému a sponzorovaný sa zaväzuje za to umiestniť tabuľku s menom alebo
logom sponzora (dodá ju sponzor) na tabuľu „Ďakujeme našim sponzorom“, ktorá je umiestnená na
fasáde lodenice pod Dubňom, a to po dobu od 8-10.7.2016.
II.Účel a rozsah sponzorského, obdobie trvania zmluvy.

1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské – peňažný príspevok vo výške 50,00 €(slovom:
päťdesiat EUR), a to v plnej výške do troch dní od podpísania tejto zmluvy na účet sponzorovaného
bezhotovostným platobným stykom.
2. Účelom sponzorského je:
Finančné pokrytie nákladov spojených s organizovaním športového podujatia – pretekov v dňoch 910.7.2016, a to 5. a 6. SLP žiakov v slalome, SLP žiakov v zjazde a šprinte, 4.SLP v zjazde a šprinte,
verejné preteky v slalome, napr. prenájom mobilných zariadení a WC, nákup občerstvenia
pretekárov, nákup administratívnych potrieb atď.)
3. Podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť:
-

Použiť a vyúčtovať sponzorské do 14 dní od ukončenia pretekov, t.j. do 24.7.2016.
umiestniť tabuľku s menom alebo logom sponzora podľa čl. I bodu 2.

4. Obdobie trvania zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dňa jej podpísania do 24.7.2016.
III. Práva, povinnosti a čestné vyhlásenie sponzora.
1. Sponzor sa zaväzuje poskytnúť sponzorovanému sponzorské vo výške, v termíne, za podmienok
a na účel podľa článku II. Tejto zmluvy.
2. Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie
sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.
3. Sponzor je povinný dodať tabuľku so svojim logom alebo menom, zhotovenú sponzorom a na jeho
náklady, sponzorovanému do 9.7.2016.
4. Štatutárny orgán sponzora čestne vyhlasuje, že:
a) sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii
a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c) sponzor nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a príspevku
na starobné dôchodkové sporenie.
IV. Práva a povinnosti sponzorovaného.
1. Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa
článku II. tejto zmluvy.
2. Sponzorovaný umiestni tabuľku s menom alebo logom sponzora, ktorú dodá sponzor, podľa čl. I
bodu 2. Náklady na umiestnenie tabuľky nesmú prekročiť 10% hodnoty sponzorského.
3. Zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30dní
odo dňa jej podpisu obidvoma stranami v ISŠ. Ak nie je možné zverejnenie v ISŠ počas jeho

nefunkčnosti, zverejní zmluvu na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle SZKDV, ktorého he
členom. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle sponzorovaného trvá do času, kým tieto
údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch ISŠ.
4. Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola zmluva o sponzorstve v športe
uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je sponzorovaný povinný vrátiť
sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore
s dohodnutým účelom.
5. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského
najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ISŠ. Ak nie je možné zverejnenie v ISŠ
počas jeho nefunkčnosti, zverejní zmluvu na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle SZKDV,
ktorého he členom. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle sponzorovaného trvá do času,
kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch ISŠ.

V.Zánik zmluvy.
1. Táto zmluva je dohodnutá na dobu určitú, a to do 24.7.2016.
2. Sponzor je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy, ak sponzorovaný používa sponzorské
v rozpore s dohodnutým účelom.
3. Obe zmluvné strany majú právo od zmluvy počas jej trvania odstúpiť. Dôvodom na vypovedanie
zmluvy je hrubé porušenie niektorého z vyššie uvedených ustanovení tejto zmluvy. Za také sa
považuje najmä ( úmyselné konanie v rozpore s touto zmluvou alebo konanie v rozpore s predpismi
SZKDV alebo konanie súvisiace s porušením dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového
programu, opatrení proti manipulácii s výsledkami súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom
v športe.
VI. Záverečné ustanovenia.

1. Táto zmluva sa uzatvára v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných
strán.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, neupravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Zákona o športe a Občianskeho zákonníka.
4. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že svoju vôľu
uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne avážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za inak
jednostranne nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné
a určité, preto ju na znak súhlasu podpisujú.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a po
vzájomnej dohode zmluvných strán.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory budú riešiť predovšetkým cestou dohody. Avšak
v prípade súdneho sporu bude miestne príslušný súd v mieste sídla občianskeho združenia.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpis u Informačného systému športu (ISŠ) o spôsobilosti
prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného. Počas nefunkčnosti ISŠ je v súlade s § 50 ods. 4
písm. a) a metodickým usmernením č. 11/2016k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) V súlade s § 50 ods. 4 písm. a) zákona je namiesto výpisu o spôsobilosti prijímateľa verejných
prostriedkov súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe
a) tlačená verzia zobrazenia webovej stránky so zverejnenými údajmi podľa odseku 1 a
b) čestné vyhlásenie sponzorovaného, že
1. činnosť športovej organizácie je v súlade s § 19 až 23 zákona, ak je sponzorovaným
športová organizácia s právnou formou občianskeho združenia,
2. mu nebola v lehote šesť mesiacov pred podpisom zmluvy o sponzorstve v športe uložená
sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1 zákona.

V Žiline, dňa........................

...............................................

...........................................

...............................................

Sponzorovaný

Sponzor

Žilinský klub vodákov – Žilina
Minčolská 2, 010 08 Žilina
IČO:36141704

Čestné vyhlásenie.

Menovaný, Alexander Simon, predseda Žilinského klubu vodákov – Žilina, týmto čestne
vyhlasujem, že činnosť športovej organizácie Žilinský klub vodákov – Žilina je v súlade s § 19 až 23
zákona a že mu nebola v lehote šesť mesiacov pred podpisom zmluvy o sponzorstve v športe uložená
sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1 zákona.

V Žiline dňa 6.7.2016

Alexander Simon

