Zmluva o sponzorstve v športe
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená podľa § 50 a § 51 zákona č. 440/2015 Z. z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“)
Článok I
Zmluvné strany

1.
SPONZOR
obchodné meno: Defense Pro, s.r.o.
sídlo: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
IČO: 47831456
DIČ: 2024117172
IČ DPH: SK2024117172
zastúpený:
meno a priezvisko: Bc. Tomáš Horvátik
oprávnený konať ako: konateľ
(ďalej len „Sponzor“)

a

2.
SPONZOROVANÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA
názov: ŠK SPC Častá
sídlo: Zámocká 237, 900 89 Častá
IČO: 31794050
DIČ: 2021456041
IČ v IS športu:
členstvo v: národnom športovom zväze: Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky
a silového trojboja
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: SK3709000000000180496743
zastúpený:
meno a priezvisko: Pavol Kovalčík
oprávnený konať ako: štatutár
(ďalej len „Sponzorovaný“)
uzatvárajú v zmysle hore uvedených právnych ustanovení Zmluvu o sponzorstva v športe
(ďalej len “Zmluva”) s nasledujúcim obsahom:

Článok II
Predmet Zmluvy

1.
Sponzor sa zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému sponzorské vo forme priameho
peňažného plnenia na bankový účet Sponzorovaného uvedený v čl. I
v celkovej výške: 18 000 eur.
v splátkach:
1. časť vo výške 1500 eur do 20.januára
2. časť vo výške 1500 eur do 20.februára
3.časť vo výške 1500 eur do 20.marca
4.časť vo výške 1500 eur do 20.apríla
5.časť vo výške 1500 eur do 20.mája
6.časť vo výške 1500 eur do 20.júna
7.časť vo výške 1500 eur do 20.júla
8.časť vo výške 1500 eur do 20.augusta
9.časť vo výške 1500 eur do 20.septembra
10.časť vo výške 1500 eur do 20.októbra
11.časť vo výške 1500 eur do 20.novembra
12.časť vo výške 1500 eur do 20.decembra

2.
Sponzorovaný sa zaväzuje umožniť Sponzorovi spájať so Sponzorovaným a jeho
činnosťou obchodné meno a logo Sponzora Defense Pro.
3.
Sponzorovaný sa zaväzuje využiť Sponzorské na účel súvisiaci so športovou
činnosťou vykonávanou Sponzorovaným v zmysle Článku III Zmluvy.
Článok III
Účel a použitie Sponzorského
1.
Sponzorovaný použije Sponzorské na zabezpečenie nasledovnej športovej činnosti:
1. nákup doplnkov výživy pre pretekárov ŠK SPC Častá v sezóne 2020.
2.
Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola 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. (§ 51 ods. 2 Zákona o športe)
Článok IV
Vykazovanie Sponzorského
1.
Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia
Sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a
výdavky Sponzorského na transparentnom bankovom účte (§ 51 ods. 4 Zákona o športe).
2.
Sponzorovaný bude priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia
Sponzorského vykazovaním v IS športu, alebo na svojej webovej stránke www.spc.sk.

3.
Sponzor má právo žiadať informácie o použití Sponzorského a doklady preukazujúce
použitie Sponzorského a Sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť (§ 51 ods.
5 Zákona o športe).

Článok V
Prezentovanie Sponzora
1.
Sponzorovaný môže v spojení s účelom, na ktorý bolo Sponzorské poskytnuté,
uvádzať obchodné meno a logo Sponzora.
2.
Náklady na uvádzanie Sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty Sponzorského
uvedeného v čl. II odsek 1,
3.

Uvádzanie Sponzora podľa odseku 1 môže byť vykonané týmto spôsobom:
1. uvedenie Sponzora v príspevkoch na facebookovej stránke Sponzorovaného
2. použitie reklamného banneru vo videách
3. uvedenia loga Sponzora na webovej stránke Sponzorovaného
4. uvedenie názvu sponzora v článkoch v médiách.

Článok VI
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a čestné vyhlásenie Sponzora
Sponzor týmto čestné vyhlasuje a svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje, že ku dňu podpisu
zmluvy:
1. sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2. 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.
Článok VII
Ďalšie povinnosti zmluvných strán
1.
Zmluvu a jej dodatky zverejní Sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu
oboma zmluvnými stranami. O zverejnení informuje Sponzorovaný bezodkladne Sponzora,
najneskôr však do 15 dní odo dňa zverejnenia.
2.
Ak Sponzorské nebude použité do konca doby uvedenej v Článku IX odsek 2 Zmluvy,
alebo ak nebude použité v súlade s dohodnutým účelom v zmysle Článku III ods. 1 Zmluvy,
je Sponzorovaný povinný vrátiť Sponzorovi nevyčerpanú sumu Sponzorského alebo sumu,
ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom.

Článok VIII
Trvanie a zánik zmluvného vzťahu
1.
Zmluva nadobúda účinnosť dňa 15.01.2020
2.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12. 2020
3.
Sponzorovaný je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Sponzor poruší povinnosť
vyplatiť/odovzdať Sponzorské spôsobom v zmysle čl. II Zmluvy.
4.
Sponzor je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak sponzorovaný používa Sponzorské v
rozpore s dohodnutým účelom špecifikovaným v čl. III Zmluvy (§ 50 ods. 5 Zákona o športe).
Článok IX
Záverečné ustanovenia
1.
Právne vzťahy neupravené zmluvnými stranami v Zmluve, sa budú riadiť právnym
poriadkom Slovenskej republiky, Zákonom o športe a predpismi občianskeho práva (§ 99 ods.
7 Zákona o športe).
2.
Ustanovenia Zmluvy .je možné meniť len písomnou formou prostredníctvom
dodatkov Zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Dodatky Zmluvy musia byť
zverejnené v informačnom systéme športu.
3.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom jeden je pre Sponzora a jeden pre
Sponzorovaného.
4.
Zmluvné strany si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a právnym následkom
porozumeli a na znak ničím nepodmieneného a slobodného súhlasu s jej ustanoveniami ju
vlastnoručne podpísali.
5.
Zmluvné strany podpisom Zmluvy prehlasujú, že Zmluvu neuzavreli za nápadne
nevýhodných podmienok.

V Častej, dňa 15.01.2020

V Častej, dňa 15.01.2020

Lehota na zverejnenie Zmluvy podľa § 51 ods. 1 Zákona o športe končí dňa 13.02.2020

………………………………………..
Bc. Tomáš Horvátik
Konateľ
Defense Pro s.r.o.,
podpis štatutárneho zástupcu Sponzora

…………………………………………..
Pavol Kovalčík
štatutár
ŠK SPC Častá
podpis Sponzorovaného

