Zmluva č. 04/2018
o finančnej podpore Športového klubu v súlade s § 69 odst. 5 písm. a) Zákona 440/2015
o športe a čl. 5 odst. 2 písm. c) Zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SZVW na rok 2018.

medzi
Poskytovateľ :
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
IBAN :
e-mail :

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu ( SZVW)
Mgr. Alexander Vaško – predseda zväzu
Junácka 6 , 832 80 Bratislava
30793203
SK65 0200 0000 0017 8165 3358
waterski@waterski.sk

ako poskytovateľ finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ďalej len „poskytovateľ“)

a
Realizátor:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
IBAN:

Bratislava Wake Club
Mgr. Richard Kolozsi
Šustekova 37, Bratislava 851 04
42363713
SK 14 1100 0000 0029 2090 2858

ako priamy realizátor účelu (ďalej len „realizátor“) za týchto podmienok:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu v súlade so Zmluvou o poskytnutí
príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky uzatvorenou na príslušný rok (ďalej len „Zmluva s
MŠ SR“) uzatvára na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 Zmluvu o finančnej podpore
Športového klubu v súlade s § 69 odst. 5 písm. a) Zákona 440/2015 o športe a čl. 5 odst. 2
písm. c) Zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SZVW na rok 2018.
2.V súlade s touto zmluvou bude Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu
uskutočňovať refundáciu nákladov ako priamemu realizátorovi účelu určeného v tejto zmluve
(ďalej len „realizátorovi“).
Čl. 2
Podmienky refundácie nákladov.
1.Poskytovateľ bude realizátorovi refundovať náklady na športovú činnosť, z finančného
príspevku ktorý obdrží z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe
Zmluvy s MŠ SR a to vypočítaným pomerom podľa počtu aktívnych športovcov do 23
rokov.
2.Poskytovateľ po dohode s realizátorom môže realizovať úhradu nákladov realizátora aj
priamo prostredníctvom zväzu.
3.Výška príspevku na účel športu mládeže na rok 2018:
638,00- EUR

Čl. 3
Oprávnené náklady na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou
1. Za výdavky na úhradu oprávnených nákladov na účel športu mládeže s príslušnosťou k

národnému športového zväzu sa považujú náklady na
a) prenájom športovej infraštruktúry
b) nákup športového oblečenia, náradia a materiálu neinvestičného charakteru
c) osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie
zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté
externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu
d) tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory
e) funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie
f) diagnostika
g) regenerácia a rehabilitácia
h) preprava športového materiálu a náčinia
i) výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo Prijímateľovi
j) dopingovú kontrolu
k) cestovné poistenie športovcov
2. Realizátor prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu uvedené v článku 2 bod 1 tejto
zmluvy (ďalej len „prostriedky“) bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v
tejto zmluve. Súčasne sa zaväzuje použiť ich výlučne na zabezpečenie účelu, na ktorý sa
prostriedky poskytli. Taktiež zodpovedá za účelné a hospodárne použitie finančných
prostriedkov a jej riadne vedenie v účtovníctve.
Čl. 4
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.Poskytovateľ refunduje realizátorovi prostriedky výlučne bezhotovostne na bankový účet,
ktorý je zriadený na meno realizátora.
2. V prípade rozpočtových opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, ktorými sa zmenia záväzné limity a záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly
poskytovateľa pre oblasť rozvoja telesnej kultúry na príslušný rozpočtový rok, budú finančné
prostriedky refundované v zmysle a rozsahu týchto zmien. O zmenách bude informovať
poskytovateľ realizátora písomne.
3. Realizátor môže používať prostriedky len na realizáciu účelu určeného v tejto zmluve. Pod
čerpaním sa rozumejú predovšetkým bezhotovostné úhrady z bankového účtu realizátora
uvedeného v zmluve na schválený účel alebo výbery hotovosti z bankového účtu realizátora
uvedeného v zmluve a použitie tejto hotovosti na schválené účely podľa predchádzajúcej
vety.
4.Realizátor sa zaväzuje, že v termíne do 20. dní po ukončení akcie písomne predloží na
sekretariát SZVW doklady k vyúčtovaniu na originálnej predlohe platnej v SZVW uvedenej
na web stránke : www.waterski.sk
5. V prípade, že bude voči realizátorovi vykonaná kontrola použitia finančných prostriedkov,
poskytnutých poskytovateľom na základe tejto zmluvy alebo na základe inej zmluvy (napr. aj
v predchádzajúcich rozpočtových rokoch), pričom budú zistené akékoľvek nedostatky či
porušenia (a to aj priebežne), bude poskytovateľ oprávnený zastaviť poskytovanie finančných
prostriedkov. Pre uplatnenie tohto oprávnenia poskytovateľa nie je potrebné, aby vykonávaná
kontrola bola ukončená.

6.Realizátor je povinný výšku príspevku zverejniť na svojej webovej stránke.
7.Príspevok bude priebežne zasielaný až do výšky príspevku na účet klubu po predložení
vyúčtovania na sekretariát SZVW, najneskôr do 30 dní od doručenia dokumentov. V prípade
nedoručenia dokumentov na vyúčtovanie bude príspevok za pretekára do 23r zaslaný späť na
MŠVVaŠ SR.

Čl. 5
Sankcie
1. Realizátor je povinný dodržať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a tejto zmluvy. Porušenie ustanovení tejto zmluvy alebo uvedeného zákona sa
sankcionuje podľa tohto zákona.
2. V prípade porušenia podmienok refundácie nákladov, realizátor je povinný poskytnutý
príspevok vrátiť.
3. Realizátor berie na vedomie , že pri zistení porušenia ustanovení Zákona 440/2015 Z.z
o športe, nemá právny nárok na refundáciu nákladov.
Čl. 6
Spoločné ustanovenia
1. Zmenu na strane realizátora, aj formálneho charakteru (napr. zmenu kontaktných údajov,
štatutárneho orgánu, bankového spojenia a pod.), je realizátor povinný do 14 dní odo dňa
jej vzniku písomne oznámiť sekretariátu SZVW.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej
dohode formou písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote do 10 dní odo dňa jeho doručenia.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise
poskytovateľ dostane jeden a realizátor jeden rovnopis.
6. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a tento
zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa .......................

za poskytovateľa:

V ........................... dňa.........................

za realizátora :

