Zmluva o sponzorstve v športe
uzatvorená podľa § 50 a nasl. Zákona 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zmluva“)
Sponzor:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
registrácia:
Osoba oprávnená konať v mene klubu
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Funkcia:
(ďalej len „sponzor“)
a
Sponzorovaný:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
registrácia:
Osoba oprávnená konať v mene klubu
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Funkcia:
Poznámka: v prípade sponzorovaného fyzickej osoby:
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt/Prechodný pobyt:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:
Bankové spojenie:
v zastúpení:
zákonný zástupca:
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt/Prechodný pobyt:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
(ďalej len „sponzorovaný“)
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Uzavreli túto zmluvu o sponzorstve v športe:
I.
PREDMET ZMLUVY
1.

2.

Touto zmluvou sa sponzor zaväzuje poskytnúť
□ priame peňažné plnenie vo výške ..................eur
□ nepriame peňažné plnenie vo výške ................eur
□ priame nepeňažné plnenie v hodnote ...............eur alebo
□ nepriame nepeňažné plnenie v hodnote ........... eur
(ďalej len „sponzorské“)
□ športovcovi,
□ športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo
□ športovej organizácii,
ktorí sú členmi Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len „sponzorovaný“), a sponzorovaný
sa zaväzuje umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie
sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci
so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným.
Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho
výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie
sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.

II.
OBDOBIE TRVANIA ZMLUVY
1.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od ................ do .................. (najviac do konca
štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť
sponzorského)

III.
ÚČEL A ROZSAH SPONZORSKÉHO
1

Účelom poskytnutého sponzorského je ................. (napr. financovanie športovej činnosti
sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej
činnosti. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a),
ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo
medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo
odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich
osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti.).
2

2

Sponzor poskytne sponzorovanému plnenie v nasledovnom časovom rozvrhu:
...........................

3

Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe poskytnutia sponzorského formou: ......................
(napr. bezhotovostného prevodu na účet sponzorovaného uvedený v záhlaví zmluvy,
poskytnutia zľavy z ceny tovarov alebo služieb, prenechania plnenia do užívania alebo na
spotrebu sponzorovanému a pod.)

4

Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe použitia sponzorského: ...................... (napr. na
stravné podľa §5 ods.2 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (prílohou vyúčtovania
musí byť zoznam účastníkov), ubytovanie počas výcvikového tábora (prílohou musí byť menný
zoznam účastníkov), dopravu na podujatia (hokejové stretnutia a výcvikové tábory), prenájom
plavárne a telocvične na tréningový proces, prenájom ľadovej plochy (vrátane kabíny a
súvisiacich priestorov), športový hokejový materiál, napr. hokejky, štucne a pod., odmeny a
náhrady podľa zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách športovcov, športových
odborníkov a funkcionárov klubu a pod.)
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Zmluvné strany sa dohodli, že najviac 10 % hodnoty sponzorského môže sponzorovaný
použiť na náklady vynaložené v súvislosti s uvádzaním názvu alebo obchodného mena, sídla,
loga sponzora alebo loga jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské
poskytnuté.

6
7

Sponzorovaný poskytnuté sponzorské prijíma.
Sponzor poskytuje sponzorské dobrovoľne a s jeho poskytnutím nespája žiadnu
podmienku. Alternatívne: Zmluvné strany si dohodli tieto podmienky, ktoré musí
sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia:
.................... (napr. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (exekúcia), neporušil v
predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
dodržiava povinnosti a plní rozhodnutia a opatrenia prijaté Antidopingovou agentúrou SR
ako aj Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), vrátane Svetového antidopingového
kódexu WADA, žiadna osoba konajúca v mene klubu nie je dôvodne podozrivá zo spáchania
trestného činu subvenčného podvodu alebo trestného činu uvedeného v § 7 ods. 2 zákona č.
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoŠ“) a pod.)
IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1.

Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný
používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom.

2.

Sponzorovaný túto zmluvu, jej zmeny a doplnenia najneskôr do 30 dní odo dňa jej
podpisu oboma zmluvnými stranami zverejní na svojom webovom sídle alebo na webovom
sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja.
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3.

Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré je táto zmluva 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.

4.

Sponzorovaný je povinný zverejniť údaje o svojej osobe podľa § 80 ods. 2 ZoŠ, ak ide o
fyzickú osobu alebo podľa § 81 ods. 1 ZoŠ, ak ide o právnickú osobu, na svojom webovom
sídle alebo na webovom sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja.

5.

Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce
použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.

6.

Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia
sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na svojom webovom
sídle alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ktorého je členom, ak nevedie
príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte (ďalej len „transparentný
účet“).

7.

Vykazovanie použitia sponzorského musí byť nepretržite verejne prístupné.

8.

Údaje na transparentnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné
tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume,
dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa, alebo ak ide o právnickú osobu, názve
platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom
sú tieto údaje zobrazené, oznámi sponzorovaný v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“), ktoré ju zverejní.

9.

Sponzorovaný je povinný bezodkladne písomne alebo elektronicky oznámiť ministerstvu
adresu webového sídla, na ktorom sú zmluva o sponzorstve v športe a vykazovanie použitia
sponzorského zverejnené.

10.

Sponzorovaný je povinný bezodkladne po oznámení ministerstva o funkčnosti
príslušného registra v informačnom systéme športu požiadať Slovenský zväz ľadového hokeja
o postup podľa § 104 ods. 4 zákona tak, aby Slovenský zväz ľadového hokeja doplnil do
príslušného registra informačného systému športu zmluvu o sponzorstve v športe a informácie
o použití sponzorského vrátane vykazovania sponzorského odo dňa uzatvorenia zmluvy o
sponzorstve v športe ku dňu zverejnenia v informačnom systéme športu.
V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria:
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a)

výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov
sponzorovaného; v zmysle Metodického usmernenia ministerstva č. 11/2016 k
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 v prechodnom období do dobudovania
informačného systému v športe v súlade s § 104 ods. 1 zákona namiesto výpisu o
spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe
aa)
tlačená verzia zobrazenia webovej stránky so zverejnenými údajmi podľa
odseku 1 a
ab)
čestné vyhlásenie sponzorovaného, že
1. má stanovy v súlade s § 19 až 23 zákona, ak je sponzorovaným športový
zväz alebo národná športová organizácia,
2. činnosť športovej organizácie je v súlade s § 19 až 23 zákona, ak je
sponzorovaným športová organizácia s právnou formou občianskeho
združenia,
3. mu nebola v lehote šesť mesiacov pred podpisom zmluvy o sponzorstve
v športe uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98
ods. 1 zákona.
b) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že sponzor má vysporiadané
finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
c) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že voči sponzorovi nie je vedené
konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že sponzor nemá evidované
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie.

2. Túto zmluvu možno pred uplynutím obdobia na ktoré bola uzavretá skončiť dohodou
zmluvných strán alebo odstúpením sponzora od tejto zmluvy.
3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich slobodnej a pravej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne a že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s ňou a jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Alternatívne: Táto zmluva nadobúda účinnosť odo dňa jej zverejnenia v informačnom systéme
športu, v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe odo dňa jej
zverejnenia na webovom sídle sponzorovaného alebo na webovom sídle Slovenského zväzu
ľadového hokeja.
6. Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami ZoŠ, príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
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7. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným,
nemá táto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť vplyv na ostatné ustanovenia
zmluvy. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v úzkej súčinnosti a bez odkladu nahradia toto
ustanovenie novým, pričom ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú s neúčinnými alebo s
neplatnými ustanoveniami v rozpore, ostávajú v platnosti a účinnosti.
8. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sú platné, len ak boli vyhotovené vo forme
písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.

V ................., dňa ........................

……………………………………
sponzor

……………………………………
sponzorovaný

6

