
Zmluva o sponzorstve v športe 
(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená podľa § 50 a § 51 zákona č. 440/2015 Z. z.  

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“) 

 
Článok I 

Zmluvné strany 

 
1.        SPONZOR 

J & T BANKA, a.s. 

Pobrežní 297/14, 186 00  Praha 8, Česká republika 

IČO: 47115378 

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B., vložka 

č. 1731 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej 

zložky 

 

 
J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky 

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02  Bratislava 

IČO: 35964693 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel OP, vložka č. 1320/B 

V zastúpení: Ing. Anna Macaláková, riaditeľka a vedúca organizačnej zložky 

  Ing. Ondrej Segeč, prokurista 

IČ DPH: SK7020000735 

Číslo účtu IBAN: SK92 8320 0000 0012 0000 0413 

Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Ondrej Segeč 

   
 (ďalej len „Sponzor“) 

 

  
2. SPONZOROVANÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA  

GOOD ANGELS s.r.o. 

Nová Ľubovňa 669 

Prevádzka: Werferova 3, 040 11  Košice 
IČO: 36473171 

DIČ: 2020004272 

IČ DPH: SK2020004272  

Štatutárny orgán:  Ing. Daniel Jendrichovský, konateľ 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 12831/P 

členstvo v: 
• národnom športovom zväze: Slovenskej basketbalovej asociácii 

 

Bankové spojenie: Tatra banka 
číslo účtu: SK21 1100 0000 0026 2472 0216 

Website s vyúčtovaním sponzorského príspevku: www.goodangelskosice.eu 

 

 (ďalej len „Sponzorovaný“) 
 

 

 
uzatvárajú v zmysle hore uvedených právnych ustanovení Zmluvu o sponzorstva v športe  

(ďalej len “Zmluva”) s nasledujúcim obsahom: 
 



Článok II 
Predmet Zmluvy 

 
1. Sponzor sa zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému sponzorské vo forme priameho peňažného 

plnenia na bankový účet Sponzorovaného uvedený v čl. I, v celkovej výške: 13.000,00 € 

(trinásťtisíc eur) jednorázovo (ďalej len „Sponzorské“). Sponzorovaný nie je platiteľom DPH. 

2. Sponzorovaný sa zaväzuje umožniť Sponzorovi spájať so Sponzorovaným a jeho činnosťou 

obchodné meno/logo Sponzora.  

3. Sponzorovaný sa zaväzuje využiť Sponzorské na účel súvisiaci so športovou činnosťou 

vykonávanou Sponzorovaným v zmysle Článku III Zmluvy. 

 

 

 

 

Článok III 
Účel a použitie Sponzorského 

1. Sponzorovaný použije Sponzorské na zabezpečenie nasledovnej športovej činnosti: 

• Podpora ženského basketbalového klubu YOUNG ANGELS KOŠICE  

2. Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola Zmluva 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. (§ 51 ods. 2 

Zákona o športe) 

 

 

 

 
Článok IV 

Vykazovanie Sponzorského 
1. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia Sponzorského 

najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

 Sponzorovaný bude priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia Sponzorského 

• na adrese webového sídla www.goodangelskosice.eu  
2. Sponzor má právo žiadať informácie o použití Sponzorského a doklady preukazujúce použitie 

Sponzorského a Sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť (§ 51 ods. 5 Zákona o 

športe). 

 

 

 

 
Článok V 

Prezentovanie Sponzora 
1. Sponzorovaný bude  v spojení s účelom, na ktorý bolo Sponzorské poskytnuté, uvádzať 

• názov alebo obchodné meno, sídlo, logo Sponzora alebo logo jeho výrobku 

2. Náklady na uvádzanie Sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty Sponzorského uvedeného v čl. II 

odsek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goodangelskosice.eu/


Článok VI 
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a čestné vyhlásenie Sponzora 

1. Súčasťou tejto Zmluvy je výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných 

prostriedkov Sponzorovaného  (§ 50 ods. 4 písm. a) Zákona o športe). 

2. Sponzor týmto čestne vyhlasuje a svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje, že ku dňu podpisu 

Zmluvy: 

• nemá daňový nedoplatok ani nedoplatok na cle voči štátnemu rozpočtu SR, 

• 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 

• nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie. 

 

 

 

 
 

Článok VII 
Ďalšie povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvu a jej dodatky zverejní Sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami. O zverejnení informuje Sponzorovaný bezodkladne Sponzora, najneskôr však 

do 15 dní odo dňa zverejnenia. 

2. Ak Sponzorské nebude použité do konca doby uvedenej v Článku VIII odsek 2 Zmluvy, alebo ak 

nebude použité v súlade s dohodnutým účelom v zmysle Článku III ods. 1 Zmluvy,  je Sponzorovaný 

povinný vrátiť Sponzorovi nevyčerpanú sumu Sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v 

rozpore s dohodnutým účelom. 

 

 

 

 
Článok VIII 

Trvanie a zánik zmluvného vzťahu 
1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu. 

2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12. 2019. 

3. Sponzorovaný je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Sponzor poruší povinnosť vyplatiť/odovzdať 

Sponzorské spôsobom v zmysle čl. II Zmluvy. 

4. Sponzor je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak sponzorovaný používa Sponzorské v rozpore 

s dohodnutým účelom špecifikovaným v čl. III Zmluvy (§ 50 ods. 5 Zákona o športe). 

 

 

 

 

 
Článok IX 

Záverečné ustanovenia 
1. Právne vzťahy neupravené zmluvnými stranami v Zmluve, sa budú riadiť právnym poriadkom 

Slovenskej republiky, Zákonom o športe a predpismi občianskeho práva (§ 99 ods. 7 Zákona o 

športe). 

2. Ustanovenia Zmluvy je možné meniť len písomnou formou prostredníctvom dodatkov Zmluvy, 

ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Dodatky Zmluvy musia byť zverejnené.  

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom jeden je pre Sponzora a jeden pre 

Sponzorovaného.  

4. Zmluvné strany si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a právnym následkom porozumeli a na znak 

ničím nepodmieneného a slobodného súhlasu s jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpísali. 



5. Zmluvné strany podpisom Zmluvy prehlasujú, že Zmluvu neuzavreli za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

Príloha č. 1 Výpis  z Informačného systému športu o spôsobilosti  prijímateľa verejných 

prostriedkov 

 

 
V ………………………., dňa …   V ………………………., dňa … 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................    .......................................................... 
 J & T BANKA, a.s.      GOOD ANGELS s.r.o. 

pobočka zahraničnej banky     Ing. Daniel Jendrichovský 

Ing. Anna Macaláková              konateľ       

riaditeľka a vedúca organizačnej zložky                

   

                                 

 
 

.............................................     
 J & T BANKA, a.s.       

pobočka zahraničnej banky      

Ing. Ondrej Segeč 

prokurista                    
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Príloha: 

1- Tlačená verzia – výpis z informačného systému športu 



 

 

 

 


