ZMLUVA O SPONZORSTVE
uzatvorená v zmysle§ 50 a§ 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
(ďalej len ako "zmluva")
medzi zmluvnými stranami:

Respect Slovakia, s.r.o.
1) Sponzor:
Valova 38, 921 01 Piešťany
Sídlo:
Ing. Dušan Guľáš - konateľ spoločnosti
V zastúpení:
34 107 061
IČO:
2020538531
DIČ:
SK2020538531
IČ DPH:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Bankové spojenie:
SK30 0900 0000 0000 4827 4035
Číslo účtu:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 529/T
(ďalej len „sponzor")

2) Sponzorovaný:
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o.
Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom
Sídlo:
Ing. Mgr. Rastislav štanga - konateľ spoločnosti
V zastúpení:
47 239 140
IČO:
2023526890
DIČ:
SK2023526890
IČ DPH:
Prima banka, pob. Žiar nad Hronom
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SK85 5600 0000 0053 0811 2001
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka č. 22307/S
(ďalej len „sponzorovaný" a spolu so sponzorom ako „zmluvné strany")
Článok I.
Predmet a účel zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je záväzok sponzora poskytnúť sponzorovanému sponzorské a záväzok
sponzorovaného umožniť sponzorovi spájať jeho obchodné meno, označenie, výrqbky a
služby s futbalovým klubom a použiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou
činnosťou, ktorú vykonáva.

2.

Účelom zmluvy je vzájomné vymedzenie práv a povinností medzi sponzorom a
sponzorovaným, najmä stanovenie rozsahu a spôsobu poskytnutia sponzorského, vymedzenie
účelu a spôsobu použitia sponzorského a úprava práv sponzora vo vzťahu k futbalovému
klubu.

Článok II.
Rozsah a spôsob poskytnutia sponzorského
1.

Sponzor sa zaväzuje poskytnúť klubu priame peňažné plnenie vo výške S.OOO,- EUR
(slovom: "päťtisíc eur") (ďalej len ako "sponzorské"). Zmluvné strany sa dohodli, že sponzor
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poskytne klubu sponzorské po podpise zmluvy. Odmena bude uhrádzaná na základe faktú ry
vystavenej sponzorovaným. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.
2.

Poskytnutie sponzorského sa neviaže na splnenie žiadnych ďalších podmienok okrem
podmienok dohodnutých zmluvou.

3.

Sponzorovaný poskytnuté sponzorské bez výhrad prijíma a zaväzuje sa ho použiť výlučne na
dohodnutý účel.

Článok III.
Účel a spôsob použitia sponzorského
1.

Sponzorovaný je oprávnený použiť sponzorské výlučne v súvislosti so športovou činnosťou,
ktorú vykonáva.

2.

Účelom poskytnutia sponzorského je zabezpečenie a podpora riadneho chodu klubu, s
osobitným dôrazom na mládežnícky futbal a zabezpečenie kontinuálneho rozvoja klubu v
nasledujúcom období. Sponzor podporuje klub v jeho činnosti a súčasnom smerovaní a za
týmto účelom dovoľuje sponzorovanému použiť sponzorské akýmkoľvek spôsobom, ktorý mu
dovoľuje zákon o športe a iné právne predpisy, ak toto použitie priamo súvisí so športovou
činnosťou, ktorú klub vykonáva.

3. Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré sa táto zmluva uzatvára,
sponzorovaný povinný nepoužitú časť sponzorského vrátiť sponzorovi.

je

4. Ak nebolo sponzorské použité v súlade s dohodnutým účelom, je sponzorovaný povinný vrátiť
sponzorovi tú časť sponzorského, ktorá bola preukázateľne použitá v rozpore s dohodnutým
účelom.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na dohodnutý účel. Ak sponzorovaný
poruší túto základnú povinnosť, je sponzor oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok
stanovených v čl. 5 bod 5 zmluvy.

2.

Sponzorovaný sa zaväzuje uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo
logo jeho výrobku a služieb v spojení s futbalovým klubom. Náklady na uvádzanie sponzora
nesmú presiahnuť 10% z hodnoty sponzorského.

3.

Sponzorovaný sa zaväzuje propagovať sponzora, jeho výrobky alebo služby, a to spôsobom a
v rozsahu špecifikovanom v Prílohe č. 1 - Zoznam marketingových plnení, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4.

Sponzor je oprávnený používať v súvislosti s futbalovým klubom nasledujúce označenia:
a.
b.
c.
d.

"partner futbalového klubu",
"partner FK Pohronie",
"partner A-tímu FK Pohronie",
"partner mládeže FK Pohronie".
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5. Sponzorovaný zabezpečí pre Sponzora potrebné doklady o realizácii marketingových plnení,
najmä fotodokumentáciu, ako aj ďalšie doklady v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov. Sponzorovaný predloží uvedené doklady Sponzorovi bezodkladne najneskôr do 15
dní po realizácii jednotlivých plnení vyplývajúcich zo zmluvy ..
6. Sponzorovaný zodpovedá za to, že propagácia, ktorú sa v tejto zmluve zaviazal zabezpečiť pre
sponzora bude splňať všetky kvalitatívne kritériá. K splneniu tohto záväzku sa zaväzuje v
potrebnej miere prizvať aj konzultantov v oblasti marketingových aktivít a to výlučne na svoje
náklady.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov zo
zmluvy a navzájom sa budú riadne a včas informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu
mať vplyv na plnenie záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy. Sponzorovaný je povinný
bez zbytočného odkladu informovať sponzora o akýchkoľvek prekážkach, ktoré by mohli
brániť v propagácií jeho obchodného mena a loga spôsobom dohodnutým v zmysle odseku 2
tohto článku zmluvy. V prípade, ak sponzorovaný nesplní povinnosť uvedenú v odseku 2 tohto
článku zmluvy riadne a včas, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy.
8. 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 alebo na webovom sídle SMF, ktorého je členom. Povinnosť zverejňovať údaje
na webovom sídle sponzorovaného trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v
príslušných registroch ISŠ. Táto povinnosť sponzorovaného trvá v prípade, ak nevedie príjmy
a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa odseku 9.
9. Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 8. 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 osobú, 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, ktoré ju zverejní.
10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a
informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí zmluvy, ako aj
o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinnosti
vyplývajúcich zo zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti a utajenia sa nevzťahuje na prípady, ak
zmluvná strana poskytne informácie alebo písomnosti súvisiace so zmluvou tretím osobám,
ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti
(napr. advokátom v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, daňovým poradcom v súvislosti
s poskytovaním daňového poradenstva) a/alebo ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny
predpis (najmä zákon), avšak výlučne v rozsahu povinností požadovaných týmto všeobecne
záväzným právnym predpisom.
11. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti so zmluvou dozvedeli
alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej zmluvnej strany. Tento
záväzok mlčanlivosti a utajenia platí i po skončení zmluvy; od tejto povinnosti môže� byť
zmluvná strana oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným
vyhlásením druhej zmluvnej strany.
Článok V.
Trvanie a zánik zmluvy
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1. Táto zmluva sa stáva platnou a nadobúda účinnosť okamihom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1.10.2019 do 31.12.2019.
3. Táto zmluva zaniká:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
písomnou dohodou zmluvných strán,
zánikom sponzorovaného bez právneho nástupcu,
zánikom sponzora bez právneho nástupcu,
výpoveďou zmluvy podľa čl. 5 ods. 4 zmluvy,
odstúpením sponzora od zmluvy podľa čl. 5 ods. 5 zmluvy,
odstúpením sponzorovaného od zmluvy podľa čl. 5 ods. 6 zmluvy.

4.

Sponzor je oprávnený túto zmluvu vypovedať, a to aj bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť
urobená v písomnej forme a nadobúda účinnosť po uplynutí jednomesačnej výpovednej doby,
ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená sponzorovanému.

5.

Sponzor _je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že sponzorovaný používa
sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom.

6.

Sponzorovaný je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je sponzor v omeškaní s poskytnutím
sponzorského alebo jeho časti po dobu viac ako 10 dní.

7.

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a riadne doručené druhej zmluvnej strane.
Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Článok VI.
Zverejnenie

1. Túto zmluvu, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej
podpisu oboma zmluvnými stranami na svojom webovom sídle: http://www.fkpohronie.sk/.
2. Sponzorovaný je povinný bezodkladne písomne alebo elektronicky oznámiť Ministerstvu
školstva SR adresu webového sídla, na ktorom sú zmluva o sponzorstve v športe a
vykazovanie použitia sponzorského zverejnené.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára v štyroch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva.
2.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy musia byť urobené formou písomného dodatku k
zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné.

3. Ak niektoré z ustanovení zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to
ostatných ustanovení zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom
prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie zmluvy novým
ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanej vôli zmluvných strán.
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a
zaväzujú sa bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať
vplyv na plnenie zmluvných záväzkov.
S. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluvy sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a
uzatvárajú ju na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok.

7.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
a.

Prílohe č. 1 - Zoznam marketingových plnení,

b.

Príloha č. 2 - Výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa
verejných prostriedkov sponzorovaného,

c.

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora.

V Žiari nad Hronom, dňa 1.10.2019

··

Respect Slovakia, s.r.o.
Ing. Dušan Guľáš
Konateľ

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa,
s.r.o.
Ing. Mgr. Rastislav štanga
Konateľ
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