(Vzorová zmluva)

ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE

Komentár [IJ1]: Sponzorské možno
poskytnúť len športovcovi, športovému
odborníkovi a športovej organizácii, ktorá
je členom národného športového zväzu,
národnej športovej organizácie alebo
medzinárodnej športovej organizácie.

uzatvorená podľa § 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
I. Sponzor:
Názov:
Nadácia INPROP
IČO:
52276317
Sídlo:
Rosinská cesta 3170/12, 010 08 Žilina
Štatutárny zástupca:
Ing. Katarína Jančurová, správca nadácie
Kontakt (email):
nadacia@inprop.sk
Číslo účtu IBAN:
SK82 1100 0000 0029 4208 0808
Registrovaná v registri nadácii MV SR, sekcia verejnej správy, reg. číslo 203/Na-2002/1205
(ďalej len „sponzor“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
II. Sponzorovaný:
Obchodné meno/Názov:
IČO:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontakt (email):
Číslo účtu IBAN:
Zápis v OR/Registrovaný...
(ďalej len „sponzorovaný“ v príslušnom gramatickom tvare)
I. Článok
Predmet Zmluvy
1.1. Predmetom Zmluvy je poskytnutie priameho / nepriameho peňažného / nepeňažného plnenia
(ďalej len „sponzorské“) zo strany sponzora sponzorovanému a záväzok sponzorovaného
využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou
sponzorovaným v súlade s Článkom II. tejto Zmluvy.
1.2. Sponzorovaný sa zaväzuje uviesť názov/obchodné meno/logo sponzora/logo výrobku
sponzora v spojení s účelom uvedenom v Článku II. ods. 2.2 Zmluvy v rozsahu dohodnutom
v tejto Zmluve.

Komentár [IJ2]: Vybrať podľa potreby

II. Článok
Účel a rozsah sponzorského
2.1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské - peňažný príspevok vo výške ... ,- EUR
(slovom ... eur) a to jednorazovo v termíne do ... /v postupných splátkach v nasledovnej
výške a termínoch:
a) ... ,- EUR (slovom ... eur) do ...
b) ... ,- EUR (slovom ... eur) do ...
a to na základe faktúry/faktúr vystavenej/vystavených sponzorovaným so splatnosťou 14 dní
odo dňa vystavenia.
2.2. Účelom sponzorského je:
a) ...
b) ...
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Komentár [IJ3]: Môže ísť aj o iný typ
plnenia

Komentár [IJ4]: Účel musí súvisieť so
športovou činnosťou, ktorú vykonáva
sponzorovaný, napr. úhrada nákladov na
športové potreby pre sponzorovaného,
úhrada za prenájom telocvične/športovej
haly, odmeny alebo mzdy športových
odborníkov a športovcov...

III. Článok
Práva a povinnosti sponzora
3.1 Sponzor sa zaväzuje poskytnúť sponzorovanému sponzorské vo výške, v termíne a na účel
podľa Článku II. tejto Zmluvy.
3.2 Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie
sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť, najneskôr do 5
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
IV. Článok
Práva a povinnosti sponzorovaného
4.1. Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období
podľa tejto Zmluvy.
4.2. Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo
jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Uvádzanie sponzora
bude v nasledovnom rozsahu: ....
Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.
4.3. Zmluvu jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej
podpisu oboma zmluvnými stranami v Informačnom systéme športu (ďalej len „ ISŠ“). Ak nie
je možné zverejnenie v ISŠ počas jeho nefunkčnosti, sponzorovaný informáciu zverejní na
svojom webovom sídle. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle sponzorovaného trvá
do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch ISŠ. O zverejnení
informuje sponzorovaný bezodkladne sponzora, najneskôr však do 15 dní odo dňa
zverejnenia.
4.4. 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.
4.5. 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, sponzorovaný informáciu zverejní na svojom
webovom sídle. Táto povinnosť sponzorovaného trvá v prípade, ak nevedie príjmy a výdavky
sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa ods. 4.6 tohto článku Zmluvy.
4.6. Údaje na osobitnom bankovom účte podľa ods. 4.5 tohto článku Zmluvy musia byť
bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad
platobných operácií v rozsahu stanovenom zákonom o športe.

Komentár [IJ5]: Napr. umiestnenie
loga sponzora na webových stránkach
sponzorovaného, umiestnenie reklamného
banera na športových podujatiach
sponzorovaného, umiestnenie loga
sponzora na hracích dresoch
sponzorovaného...

V. Článok
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a čestné vyhlásenie sponzora
5.1. Sponzorovaný podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že má spôsobilosť prijímateľa verejných
prostriedkov podľa zákona o športe.
5.2. 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, v
reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku.

VI. Článok
Trvanie a zánik Zmluvy

Komentár [IJ6]: Zmluva môže byť
uzavretá najviac do konca štvrtého roku
nasledujúceho po roku, v ktorom bola
sponzorovanému poskytnutá prvá časť
sponzorského.

6.1. Táto Zmluva je dohodnutá na dobu určitú, a to do ....
6.2. Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby a realizáciou účelu Zmluvy,
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6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

b)
c)
d)

dohodou
výpoveďou alebo
odstúpením.
Zmluva môže zaniknúť dohodou medzi sponzorom a sponzorovaným. Táto dohoda musí
mať písomnú formu, pričom zmluvné strany si vzájomne vysporiadajú svoje práva a
povinnosti ku dňu ukončenia Zmluvy.
Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej strane. Zmluvu sú oprávnené vypovedať obe zmluvné strany v písomnej
forme aj bez udania dôvodu.
Sponzor je oprávnený od Zmluvy písomne odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské
v rozpore s dohodnutým účelom. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia
oznámenia o odstúpení sponzorovanému.
Sponzorovaný je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak sa obchodná činnosť alebo iná hlavná
činnosť sponzora počas trvania Zmluvy zmenila a sponzor viac nesúhlasí, aby bola činnosť
sponzorovaného spájaná so sponzorom. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia
oznámenia o odstúpení sponzorovi.
VII. Článok
Záverečné ustanovenia

7.1. Táto Zmluva sa uzatvára v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
7.2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
7.3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Zákona o športe a Občianskeho zákonníka.
7.4. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné uskutočniť výlučne po vzájomnej
dohode oboch zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v dôsledku zmeny či odlišného výkladu právnych
predpisov alebo judikatúry súdu bude v niektorom z ustanovení tejto Zmluvy nájdený dôvod
neplatnosti právneho úkonu, Zmluva ako celok naďalej platí, pričom za neplatnú bude možné
považovať iba tú časť, ktorej sa dôvod neplatnosti priamo týka. Zmluvné strany sa zaväzujú
toto ustanovenie doplniť či nahradiť novým dojednaním, ktoré bude zodpovedať aktuálnemu
výkladu právnych predpisov a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
7.6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu
porozumeli a Zmluva bola uzavretá slobodne, určite a vážne. Na znak súhlasu s obsahom
Zmluvy bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu podpisujú.

V Žiline dňa ...................

____________________________

Sponzor

V ........................ dňa ....................

_______________________________

Sponzorovaný

Strana 3 z 3

