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Zmluva o sponzorstve  
uzatvorená podľa § 50 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: 

 
1. Sponzor : 
Obchodné meno  : Obec Jelka 
Sídlo    : Mierová 959/17, 925 23 Jelka 
IČO    : 00 306 011 
DIČ    : 2021006691 
Číslo účtu - IBAN : SK63 0200 0000 0000 1882 9132 
Zastúpený   : Ing. Gabriel Kiš 
Zápis v Obch. registri : - 
(ďalej len Sponzor na strane jednej) 
 
a 
 
2. Sponzorovaný : 
Obchodné meno  : Futbalová Asociácia starostov SR /FASSR/ 
Sídlo    : Nám. A. Hlinku 169/31, 919 43 Cífer   
IČO    : 52703631    
DIČ    : - 
Forma:                      : občianske združenie  
Číslo účtu - IBAN : SK80 0900 0000 0051 6624 4171 
Zastúpený  : Ing. Vladimír Púčik, predseda 
Zápis v registri občianskych združení MV SR č. VVS/1-900/90-57493 
(ďalej len Sponzorovaný na strane druhej) 
 

I.  Predmet zmluvy 
1. Sponzor sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému Sponzorské. 

2. Predmetom zmluvy je poskytnutie priameho peňažného plnenia (ďalej len „sponzorské“) 
zo strany sponzora sponzorovanému a sponzorovaný sa zaväzuje umožniť sponzorovi 
spájať názov alebo svoje obchodné meno alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so 
sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel. 

 

II.  Účel a rozsah sponzorského, obdobie trvania zmluvy. 
1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské - peňažný príspevok vo výške 100,- EUR 

(slovom sto EUR) a to jednorazovo v termíne do 31.03.2022 . 

2. Účelom sponzorského je: Podpora Sponzorovaného na organizáciu podujatia „EURO 2020 
– Majstrovstvá Európy starostov v malom futbale“. 

3. Podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty 
na oznámenie ich splnenia:  nie sú dohodnuté osobitné podmienky  

4. Obdobie trvania zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dňa jej podpísania do 
31.12.2022. 

 

III.  Práva, povinnosti a čestné vyhlásenie sponzora 
1. Sponzor sa zaväzuje poskytnúť sponzorovanému sponzorské vo výške, v termíne, za 

podmienok a na účel podľa Článku II. tejto zmluvy. 



2. Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce 
použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť. 

3. 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.  

 

IV.  Práva a povinnosti sponzorovaného 
1. Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období 

podľa Článku II. tejto zmluvy. 

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: logo sponzora na web stránke 
podujatia, logo sponzora na podujatí. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 
10 % hodnoty sponzorského. 

3. 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. 

 

V.  Zánik zmluvy 
1. Táto zmluva je dohodnutá na dobu určitú, uvedenú v Čl. II, bode 4 a zaniká k poslednému 

dňu tohto obdobia. 

2. Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve písomne odstúpiť, ak sponzorovaný 
používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom. 

3. 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. 

 

VI.  Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva sa uzatvára v  2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

2. 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 Občianskeho zákonníka.  

4. Zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že 
svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá 
v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za 
dostatočné, zrozumiteľné a určité, preto ju na znak súhlasu podpisujú.  

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou 
a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 



6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z realizácie, výkladu alebo 
ukončenia tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým cestou dohody. Ak nie je vyriešenie 
sporu cestou dohody možné, môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na miestny a 
vecne príslušný súd a riešiť spor súdnou cestou.  

7. 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. Pokiaľ 
v niektorých prípadoch nebude možné riešenie tu uvedené a zmluva by bola neplatná, 
zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po tomto zistení uzavrieť novú zmluvu, v ktorej 
prípadný dôvod neplatnosti bude odstránený a doposiaľ prijaté plnenia budú započítané 
na plnenie zmluvných strán podľa takejto novej zmluvy. Podmienky takejto novej zmluvy 
vychádzajú  pritom z pôvodnej zmluvy. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade so zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších právnych predpisov. 

 

 
V Jelke, dňa 17.03.2022     V Cíferi, dňa 22.03.2022                                                      
 
 
 
 
.......................................................    .......................................................  
Sponzor       Sponzorovaný 
Ing. Gabriel Kiš, starosta     Ing. Vladimír Púčik, predseda  
obec Jelka       Futbalová Asociácia starostov SR  


