Zmluva o sponzorstve v športe
Č. 03/2018
uzatvorená podľa § 50 a 51 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe medzi zmluvnými stranami:

SPONZOR:
KOBA STEEL s.r.o.
Tešedíkova 60, 040 17 Košice
V mene spoločnosti koná:
Ing. Ľudovít Barták, konateľ spoločnosti
Ing. Peter Kostač, konateľ spoločnosti
IČO:
44 014 546
IČ DPH:
SK2022540685
(ďalej len „Sponzor“)
a
SPONZOROVANÝ:

GT-engines o.z.
V mene združenia koná:
Gabriel Tamás
IČO: 51257301
DIČ: 2120657858
Zápis v registri: VVS/11-900/90-52682
Bankové spojenie, IBAN: SK0883300000002901354921
Web sídlo: Východná 425/46, 04471 Čečejovce
(ďalej len „Sponzorovaný“)

I. Predmet zmluvy
1.
2.

Predmetom tejto Zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „Zmluva“) je poskytnutie finančnej
podpory Sponzorom v prospech Sponzorovaného.
Sponzorovaný je občianske združenie, ktoré je členom Slovenskej asociácie motoristického športu
a je zapísaný v Informačnom systéme športu (ISŠ) a má spôsobilosť prijímateľa verejných
prostriedkov.

II. Účel a rozsah sponzorského, obdobie trvania zmluvy.
1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské - peňažný príspevok vo výške 500,- EUR (slovom
päťsto EUR) a to jednorázovo v termíne do 19. októbra 2018 bankovým prevodom na bankový
účet sponzorovaného.
2. Účelom sponzorského je: podpora súťažnej činnosti na 44. RALLY KOŠICE
3. Obdobie trvania zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpísania do
31.12.2018.
III. Práva, povinnosti a čestné vyhlásenie sponzora
1.
2.
3.

4.

Sponzor sa zaväzuje poskytnúť sponzorovanému sponzorské vo výške, v termíne, za podmienok
a na účel podľa Článku II. tejto zmluvy.
Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie
sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.
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 a
c.
sponzor nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Sponzor podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že sponzorovaný vykonáva športovú činnosť v
súlade s predpismi organizátora alebo riadiaceho orgánu príslušnej športovej súťaže, v ktorej
sponzorovaný vykonáva športovú činnosť. Sponzor podpisom tejto zmluvy taktiež berie na
vedomie, že športová činnosť vykonávaná sponzorovaným môže byť regulovaná ďalšími predpismi
Slovenskej asociácie motoristického športu (ďalej SAMŠ)
IV. Práva a povinnosti sponzorovaného

1.
2.

3.
4.

5.

Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel a v období podľa Článku II. tejto
zmluvy.
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: nálepka s logom sponzora na súťažnom vozidle, uvádzanie sponzora
v informáciách o činnosti sponzorovaného a pod. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú
presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.
Zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní
odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami na svojom webovom sídle.
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.
Sponzorovaný podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má spôsobilosť prijímateľa verejných
prostriedkov, ktorú preukazuje v súlade so zmluvou.

V. Zánik zmluvy
1.
2.
3.

Táto zmluva je dohodnutá na dobu určitú, uvedenú v Čl. II, bode 3 a zaniká k poslednému dňu
tohto obdobia.
Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe písomne odstúpiť, ak sponzorovaný
používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom.
Obe zmluvné strany majú právo zmluvu počas jej trvania od zmluvy odstúpiť. Dôvodom na
vypovedanie je hrubé porušenie niektorého z vyššie uvedených ustanovení zmluvy. Za také sa
považuje najmä úmyselné konanie v rozpore s touto zmluvou, v rozpore s predpismi SAMŠ alebo
konanie súvisiace s porušením dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového programu,
opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom
v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov FIA alebo národných športových predpisov.
VI. Záverečné ustanovenia

1.
2.

Táto zmluva sa uzatvára v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
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.
Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a po
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
5.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpis z informačného systému športu (ISŠ)
o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného. Počas nefunkčnosti ISŠ je v
súlade s § 50 ods. 4 písm. a) Zákona a Metodickým usmernením MŠVVaŠ SR č. 11/2016 namiesto
výpisu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe:
a) má stanovy v súlade s § 19 až 23 zákona, ak je sponzorovaným športový
zväz alebo národná športová organizácia,
b) činnosť športovej organizácie je v súlade s § 19 až 23 zákona, ak je sponzorovaným športová
organizácia s právnou formou občianskeho združenia,
c) 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 Košiciach, dňa:

Sponzor
Ing. Ľudovít Barták, konateľ spoločnosti
Ing. Peter Kostač, konateľ spoločnosti
KOBA STEEL s.r.o.
Sponzor

Sponzorovaný
Gabriel Tamás, štatutár
GT-engines, občianske združenie
Sponzorovaný

