
Zmluva o sponzorstve v športe
uzatvorená podľa § 50 a 51 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

medzi zmluvnými stranami:

1. Sponzor:

Obchodné meno: GEOAUS,s.r.o.
Sídlo: 905 O 1 Senica, Čáčovská cesta 5232 j 194
Štatutárny zástupca: Ing. Emília Wágnerová - konateľ
IČO: 36273970
IČ DPH: SK2022036390
Bankové spojenie: SK63 0200 0000 0020 7696 4753
Registrácia: OR OS Trnava, Odd.: Sro, vložka číslo: 17369 jT

(ďalej len Sponzor na strane jednej)
a

2. Sponzorovaný:

Obchodné meno: Tenisový klub Senica - Občianske združenie
Sídlo: 90501 Senica, Sadová 642! 16

Štatutárny zástupca: Mgr. Erich Macek, PhD,
90501 Senica, Ľudovíta Vaníčka 2730/21

IČO: 34 075 038
DrČ: 2021064144
Bankové spojenie: SK74 0200 0000 0000 13434182
Registrácia: Register MV SR, č. VVSjl-900j90-10592-4

(ďalej len Sponzorovaný na strane druhej).

I.
Predmet zmluvy

1. Sponzorovaný Je športová organizácia, ktorá je členom Slovenského
tenisového zväzu a je zapísaný v Informačnom systéme športu (ISŠ)
v Registri právnických osôb v športe a má spôsobilosť prijímateľa verejných
prostriedkov.

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 súvisiaci so športovou činnosťou
vykonávanou sponzorovaným.

II.
Účel a rozsah sponzorského, obdobie trvania zmluvy.

1. Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské - peňažný príspevok -
vo výške 440,- EUR (slovom: štyristo eur) a to jednorazovo v termíne
najneskôr do 30.04.2018.

2. Účelom sponzorského je:
- rekonštrukcia areálu tenisového klubu.
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nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá
v rozpore s dohodnutým účelom.

5. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe
použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca v ISŠ. Ak nie je možné zverejnenie v ISŠ počas
jeho nefunkčnosti, sponzorovaný informáciu zverejní na svojom
webovom sídle alebo na webovom sídle STZ, ktorého je členom.
Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle sponzorované ho trvá
do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných
registroch ISŠ. Táto povinnosť sponzorované ho trvá v prípade, ak
nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte
podľa odseku 6.

6. Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 5. musia byť bezplatne,
diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať
prehľad platobných operacn v rozsahu údajov o sume, dátume
zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo ak ide o právnickú osobu,
názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu
webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi sponzorovaný
v listinnej podobe alebo velektronickej podobe ministerstvu školstva,
ktoré ju zverejní.

V.
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva je dohodnutá na dobu určitú, uvedenú v Čl. II, bode 5.
a zaniká k poslednému dňu tohto obdobia alebo naplnením účelu tejto
zmluvy.

2. Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe 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, v rozpore s predpismi sponzorovaného
aj alebo STZ 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 a z rozhodnutí a predpisov
STZ.

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 Zákona o športe a 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
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Obchodné meno: Tenisový klub Senica - Občianske združenie
Sídlo: 90501 Senica, Sadová 642/16

Štatu tárny zástupca: Mgr. Erich Macek, PhD
90501 Senica, Ľudovíta Vaníčka 2730/21

IČO: 34075038
DIČ: 2021064144
Bankové spojenie: SK74 0200 0000 0000 1343 4182
Registrácia: Register MV SR, č. VVS/ 1-900/90-10592-4

ako športová organizácia v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a/alebo
sponzorovaný

čestne vyhlasuje,

že v súvislosti s uzatváranou Zmluvou o sponzorstve so sponzorom - spoločnosťou
GEOAUS, S.r.o., zo dňa 12.04.2018:

- činnosť športovej organizácie je v súlade s § 19 až 23 Zákona, keďže športová
organizácia má právnu formu občianskeho združenia,

- sponzorovanému nebola v lehote šesť mesiacov pred podpisom Zmluvy
o sponzorstve v športe uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa
§ 98 ods. 1 Zákona.

V Senici, dňa 12.04.2018

iJ �
Sponzorovany:

Tenisový klub Senica
Mgr. Erich Macek, PhD


