
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na dopravu vo vybraných Žiackych zápasoch v  ľadovom hokeji vo 
vekových kategóriách m ladší žiaci 5. a 6. ročník a starší žiaci 7. a 8. ročník

(pod ľa ustanovení § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení) 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Slovenský zväz ľadového hokeja
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 
IČO: 308 45 386 
IČ DPH:SK2020872799 
DIČ: 2020872799
štatutárny orgán; JUDr. Miroslav Valíček, generálny sekretár 
(ďalej len „SZĽH")

Východoslovenský zväz ľadového hokeja
Alejová 2, 042 96 Košice 
IČO: 35514558
IBAN: SK25 0200 0000 0000 7143 9512
štatutárny orgán: Ing. Július Budí, regionálny rozvojový m anažér 
(ďalej len „RZĽH")

Hokejový klub: Mestský športový klub m ládeže Trebišov
Sídlo: M.R.Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 
IČO : 00188549 
DIČ: 2020749973
IBAN: SK70 5600 0045 7189 1001 /
E Č K :145
štatutárny orgán: Mgr. Dušan Kobeľa,M BA 
(ďalej len „klub" alebo „prijímate ľ")
(ďalej spoločne aj iba ako „zmluvné strany")

článok I.
Definície pojmov

1. „Finančným  príspevkom "  sa pre účely tejto zmluvy rozumejú prostriedky (ďalej aj ako „finančné 
prostriedky"), ktoré SZĽH prostredníctvom RZĽH poskytne klubu na základe tejto zmluvy, a to na účel 
podpory zabezpečenia dopravy na vybrané zápasy v ľadovom hokeji družstiev klubu vo vekových 
kategóriách m ladší žiaci 5. a 6. ročník a starší Žiaci 7. a 8. ročník v  období od 01.09.2019 do 
30.04.2020 {ďalej aj iba ako „Ú čel“). Finančné prostriedky sa poskytujú klubu vo výške 1,20 
EUR/kilometer, za vzdialenosť zo sídla klubu do mesta v ktorom sa uskutoční zápas v zmysle 
Kilometrovníka SZĽH, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. ,,Zápasom " sa pre účely tejto zmluvy rozumie vybraný sú ťažný zápas družstva klubu odohratý na 
hosťujúcom  zimnom štadióne vo vekových kategóriách m ladší žiaci 5. a 6. ročník a starší Žiaci 7. a 8. 
ročník v sú ťaži organizovanej SZĽH a riadenej RZĽH. Zoznam vybraných zápasov klubu za ktoré sa 
poskytuje finančný príspevok tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy

3. „Oprávneným  výdavkom " sa rozumejú výdavky klubu na PHM na dopravu na zápas.
4. „Faktúrou"  sa pre účely tejto zmluvy rozumie účtovný a daňový doklad, ktorým si klub vyúčtuje 

finančné plnenie na zabezpečenie Účelu voči RZĽH, a to po dľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve.

5. „Sum arizačnou faktúrou"  sa pre účely tejto zmluvy rozumie účtovný a daňový doklad, ktorým si RZĽH 
vyúčtuje voči SZĽH finančné plnenie po dľa faktúr doručených klubmi z príslušného regiónu, a to 
pod ľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je:
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2.1.1. záväzok SZĽH poskytnúť klubu prostredníctvom RZĽH Finančný príspevok pre Účel, vo 
výške a spôsobom pod ľa tejto zmluvy,

2.1.2. záväzok klubu do držať zákonné a zmluvné podmienky poskytnutia a použitia Finančného 
príspevku.

2.1.3. záväzok RZĽH vykonávať kontrolu dodržiavania zákonných a zmluvných podmienok 
poskytovania Finančného príspevku klubu a vykonávať úhrady Finančného príspevku klubu 
v spolupráci so SZĽH.

článok III.
Podmienky a spôsob poskytnutia Finančného príspevku

3.1. SZĽH poskytne klubu Finančný príspevok prostredníctvom RZĽH na bankový účet klubu uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy pod ľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.2. SZĽH prostredníctvom RZĽH zašle klubu mesačne Finančný príspevok vo výške 1,20 EUR * p o & t  
kilometrov na zápas (zo sídla klubu do mesta v  ktorom sa uskutoční zápas v zmysle Kilometrovníka SZĽH) za vybrané
zápasy odobraté v príslušnom  mesiaci, a to v období od 01.09.2019 do 30.04.2020, pričom:
3.2.1. klub je povinný do ru čiť na sídlo RZĽH uvedené vzáh laví tejto zmluvy faktúru na čerpanie 

Oprávnených výdavkov na realizáciu Účelu a zoznam vybraných zápasov za príslušný 
kalendárny mesiac, a to do 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v  ktorom 
klubu vznikol nárok na poskytnutie Finančného príspevku.

3.2.2. RZĽH je povinný skontrolovať zákonné a zmluvné náležitosti doručených faktúr a správnosť 
ostatných dokumentov po ich verifikácií ich odoslať na sídlo SZĽH uvedené vzáh lav í tejto 
zmluvy spolu so sumarizačnou faktúrou vystavenou na základe zoznamu vybraných zápasov 
klubu za príslušný kalendárny mesiac.

3.2.3. SZĽH na základe doručenej sumarizačnej faktúry zašle bezodkladne na účet RZĽH Finančný 
príspevok.

3.2.4. RZĽH následne uhradí klubu Finančný príspevok za príslušný kalendárny mesiac na účet klubu 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

3.3. Klub je  povinný p o u žiť Finančný príspevok, alebo jeho ča sť na dohodnutý Účel a v súlade s 
Oprávnenými výdavkami. Klub sa zaväzuje p o užiť Finančný príspevok, ako aj jeho ča sť  hospodárne, 
efektívne a výlučne na zabezpečenie Účelu.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Klub bude m esačne vystavovať faktúry na RZĽH v dohodnutých  
termínoch a spôsobom takto:

faktúra (daňový doklad) za vybrané zápasy odohraté v príslušnom kalendárnom mesiaci vo výške  
Finančného príspevku 1,20 EUR vynásobeného počtom kilometrov na zápas v súčte jednotlivých  
zápasov za príslušný kalendárny mesiac. Faktúra je vystavená k poslednému dňu príslušného  
kalendárneho mesiaca so splatnosťou 15 dní od doručenia sumarizačnej faktúry za príslušný  
kalendárny mesiac na SZĽH,

článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

4.1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení záväzkov, 
vyplývajúcich z tejto zmluvy.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že  záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.
4.3. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho

zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
4.4. Túto zmluvu je možné m eniť alebo d o p ĺň a ť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomnou 

formou.
4.5. Zmluva je uzavretá na dobu určitú od 01.09.2019 do 30.04.2020
4.6. Táto zmluva môže zaniknúť:

a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením zo strany zväzu z dôvodu, ak RZĽH alebo klub poruší ktorúkoľvek zo zmluvných 

povinností.
4.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že  svoju vô ľu  uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že ich 

prejavy považujú za dostatočne určité a zrozum iteľné, že  zmluvná v o ľn o sť  účastníkov nebola 
obmedzená ani táto zmluva nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok ani v omyle a preto 
na znak súhlasu s celým textom zmluvy ju dnešného dňa potvrdili svojím podpisom.
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4.8. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa 30.08.2019

Slovenský zväz 
ľadového hokeja:

MESTSKÝ 
(ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE,

klub: ----------T R E B IŠO V _
M. B. Štefánik# 862/204,075 01 Trebíšov 

ÍCLOD188549 ®

’  ................  — ----------- ----------------------/ ■

JUDr. Miroslav ValíČek
generálny sekretár SZĽH

Východoslovenský zväz 
ľadového hokeja:

\rjg. Július Budi
regionálny rozvojový manažér
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