
Slovenský zväz ľadového hokeja 
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO : 308 45 386
IČ DPH: SK 2020872799
DIČ: 2020872799
Štatutárny orgán: M gr. Róbert Pukalovič, generálny sekretár 
(ďalej len „zväz“ alebo „SZĽH“ alebo „poskytovateľ“)

a

H okejový klub:
Sídlo:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
Štatutárny orgán:
(ďalej len „klub“ alebo „prijím ateľ“)

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
(podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z b .)

Článok I.
Predm et zmluvy

1. Zväz touto zmluvou poskytuje klubu finančný príspevok, na účely podpory m ládežníckeho  
hokeja.

2. Predmetom prevodu podľa tejto zmluvy sú finančné prostriedky v celkovej výške = 1.200 €.

Tieto finančné prostriedky môže klub použiť iba na tento účel:
nákup športového hokejového materiálu pre hráčov klubu (prílohou vyúčtovania musí 

byť preberací protokol podpísaný trénerom a zákonným zástupcom hráča);
stravné podľa §5 ods.2 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (prílohou 

vyúčtovania musí byť zoznam účastníkov)
- ubytovanie počas výcvikového tábora s menným zoznamom účastníkov
- dopravu na podujatia (hokejové stretnutia a výcvikové tábory)
- prenájom plavárne a telocvične na tréningový proces
- prenájom ľadovej plochy ( vrátane kabíny a súvisiacich priestorov)
- športový hokejový materiál, napr. hokejky, štucne a pod.

3. Klub prijíma finančné prostriedky uvedené v čl. I ods. 1 a 2 bez výhrad v plnom rozsahu a za
podm ienok uvedených v tejto zmluve a súčasne sa zaväzuje použiť ich výlučne na zabezpečenie
účelu, na ktorý sa prostriedky poskytli, pričom zodpovedá za účelné a hospodárne použitie 
finančných prostriedkov a ich riadne vedenie v účtovníctve.

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. SZĽH poskytne klubu prostriedky do 30.09.2015 výlučne bezhotovostne na samostatný bankový
účet otvorený klubom  len na vedenie prostriedkov poskytnutých podľa tejto zmluvy, uvedený
v zmluve. O poukázaní finančných prostriedkov zašle SZĽH klubu písomné oznámenie (avízo).
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2. Klub je  povinný použiť poskytnuté finančné prostriedky od 1.8.2015 do 15.12.2015.
3. KLUB je  povinný

a) použiť finančné prostriedky len na úhradu nákladov podľa odseku 2 článku I tejto zmluvy,
b) riadne viesť účtovnú evidenciu v súvislosti s poskytnutými finančnými prostriedkam i
c) vyúčtovať SZĽH do 31.12.2015 náklady, na úhradu ktorých použil finančné prostriedky podľa 
čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, pričom vyúčtovanie bude obsahovať podrobný zoznam dokladov (napr. 
faktúru) o naplnení účelu podľa článku 1 ods. 1 tejto zmluvy,
d) archivovať všetky potrebné a súvisiace doklady v sídle klubu a na požiadanie zástupcu SZĽH 
umožniť do nich nahliadnuť a robiť si kópie,
e) umožniť splnomocnenému zástupcovi SZĽH vykonať kontrolu účtovnej evidencie v súvislosti 
s poskytnutými finančnými prostriedkami podľa článku II ods. 1,
f) konať v súčinnosti so SZĽH pri plnení ustanovení tejto zmluvy,
g) pri informovaní masmédií o činnosti klubu výslovne uvádzať, že účasť družstiev športových 
hokejových tried v kalendárnom roku 2015 bola financovaná s prispením z prostriedkov SZĽH.

ČĽ.1I1 
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nedodržanie podmienok a porušenie ustanovení tejto zmluvy sa 
bude sankcionovať zo strany zväzu zmluvnou pokutou voči klubu dohodnutou vo výške vo výške 
súčtu sumy neoprávnene alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a úroku vo výške 0, 
1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu tejto zmluvy, za každý aj začatý deň om eškania s 
úhradou sumy neoprávnene alebo nesprávne použitých peňažných prostriedkov ak v tejto zmluve 
nie je  výslovne dohodnuté inak.

2. Tým nie je  dotknutá náhrada škody, ktorá sa riadi ustanoveniami § 420 a nasl. Občianskeho 
zákonníka.

3. V prípade, že klub poruší niektorú povinnosť podľa tejto zmluvy, bude SZĽH oprávnený zastaviť 
poskytovanie finančných prostriedkov (neposkytnúť finančné prostriedky alebo ich neposkytnutú 
časť).

4. V prípade, že bude voči prijímateľovi vykonaná kontrola použitia finančných prostriedkov na 
základe tejto zmluvy alebo na základe inej zmluvy medzi rovnakými účastníkmi, pričom budú 
zistené akékoľvek nedostatky, či porušenia (a to aj priebežne), bude SZĽH oprávnený zastaviť 
poskytovanie finančných prostriedkov (neposkytnúť finančné prostriedky alebo ich neposkytnutú 
časť). Pre uplatnenie tohto oprávnenia SZĽH nie je  potrebné, aby vykonávaná kontrola bola 
ukončená.

5. Klub je  povinný dodržiavať všetky povinnosti, rozhodnutia, opatrenia v boji proti dopingu, 
povinnosti podľa zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a podľa vyhlášky MŠ 
SR č. 542/2008 Z.z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými 
biologickými vzorkami športovca, je  povinný dodržiavať povinnosti a plniť rozhodnutia 
a opatrenia prijaté Antidopingovou agentúrou SR ako aj Svetovou antidopingovou agentúrou 
(W ADA), vrátane Svetového antidopingového kódexu WADA. Klub je  povinný písomne bez 
zbytočného odkladu inform ovať SZĽH o skutočnosti, že klub uložil športovcovi sankciu za 
porušenie opatrení uplatňovaných v boji proti dopingu, a zároveň je  klub povinný nepoužiť 
poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov v prospech takých osôb, ktoré porušili 
opatrenia a rozhodnutia uplatňované v boji proti dopingu, vydané organizáciami uvedenými 
v prvej vete tohto odseku, alebo v prospech tých osôb, ktoré sa na takom to porušení podieľali, ak 
sa sankcie za porušenie týchto opatrení, rozhodnutí a povinností realizujú v čase poskytnutia 
finančných prostriedkov alebo uvedené osoby porušili tieto opatrenia, rozhodnutia a povinnosti 
opakovane.
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6. Ak je  prijímateľ alebo osoba konajúca v jeho  mene dôvodne podozrivá zo spáchania trestného 
činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona v súvislosti s poskytnutým i 
finančnými prostriedkami, poskytovateľ zastaví poskytovanie finančných prostriedkov. O začatí 
trestného stíhania v zmysle predchádzajúcej vety je  prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu 
písomne informovať SZĽH.

ČI. IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

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

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych zástupcov.

3. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami O bčianskeho 
zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Túto zmluvu je  možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode písom nou formou.

5. Zmluva je  uzavretá na dobu určitú do 31.12.2015.

6. Zmluvné strany sa dohodli na zákl. § 48 Občianskeho zákonníka, že pri porušení vzájom ných 
práv a povinností podľa tejto zmluvy je  každá strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, pričom 
klub je  povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky SZĽH. Odstúpenie je  účinné okamihom 
doručenia prejavu vôle odstupujúcej strany o odstúpení druhej zmluvnej strane.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že ich 
prejavy považujú za dostatočne určité a zrozum iteľné, že zmluvná voľnosť účastníkov nebola 
obmedzená ani táto zmluva nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podm ienok ani v omyle a 
preto na znak súhlasu s celým textom zmluvy ju  dnešného dňa potvrdili svojím podpisom.

Zmluva je  vyhotovená v 2 rovnof

V Bratislave, dňa 1.8.2015

Slovenský zväz 
ľadového hokeja:

Mgr. Róbert Pukalovič 
generálny sekretár SZĽH

ednom pre každú zmluvnú stranu.
2  0. AUG. 2015

V Trebišove, dňa .......................

klub: MESTSKY 
: ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE;

. TREBIŠOV.
M. R. Štefariika 862/204, 075 01 Trebišov 

!ČO: 00188549 ©

PhDr. Marek Čižmár, 
prim átor mesta Trebišov


