Zmluva č. 2021 PKM - 0xxx
o poskytnutí finančného príspevku riadnemu členovi SZFB na základe
zmluvy č. 0080/2021/SŠ uzatvorenej medzi SZFB a MŠVVaŠ SR v zmysle Prílohy č.1 k zmluve, bod 1. , písmeno a), b)
uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľ – športový zväz
Slovenský zväz florbalu
Junácka 6
832 80 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Martin Kopejtko, prezident SZFB
IČO: 31795421
DIČ: 2021656626
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
číslo účtu: 5109694061/0900
IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 4061
Zapísaný v registri MV SR VVS/1-900/90-10134
( ďalej len „SZFB“)
a
Prijímateľ – športový klub

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
zapísaný na MV SR pod. č.
(ďalej len „Prijímateľ“)
za týchto podmienok:
Čl. I
Výška finančných prostriedkov a obdobie ich použitia
SZFB za podmienok stanovených touto zmluvou v súlade s § 69 ods. 5 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.
z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o
športe”) poskytuje prijímateľovi finančné prostriedky v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ na
a) organizáciu florbalového turnaja mládeže v termíne od XX.XX. 2021 do XX.XX.2021
b) florbalového kempu/tábora mládeže v termíne od XX.XX. 2021 do XX.XX.2021
vo výške:

.................. Eur (slovom: ..................... eur )

Čl. II
Účel poskytnutých finančných prostriedkov

A/ SZFB z príspevku uznanému športu poskytnutého prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) poukazuje finančné prostriedky
na zabezpečenie letnej prípravy klubu pre družstvá mládeže SZFB v rámci programu podpory „ Letný
florbal 2021“
B/ Finančné prostriedky sú poskytované podľa špecifikácie účelového použitia pri dodržaní všeobecne
záväzných právnych predpisov, najmä Zákona o športe, vykonávacích právnych predpisov k tomuto
zákonu a zmluvy uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a SZFB.
1. Prijímateľ prijíma finančné prostriedky uvedené v Čl. I tejto zmluvy (ďalej aj len „prostriedky“) bez
výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, pričom prijímateľ prostriedky
prijme na bankový účet prijímateľa uvedený v tejto zmluve.
2. Prijímateľ sa zaväzuje a súčasne je povinný použiť prostriedky výlučne na zabezpečenie účelu a
zodpovedá za hospodárne, efektívne a účelné použitie prostriedkov a ich riadne vedenie v
účtovníctve. Prijímateľ zodpovedá za to, že prostriedky použije pre účely športu mládeže s jeho
príslušnosťou počas letného podujatia uvedeného v čl. I. tejto zmluvy, ktorého je klub organizátorom.
3. Za zabezpečenie prípravy na činnosť družstiev mládeže počas podujatia organizovaného
prijímateľom sa považuje hospodárne, efektívne a účelné vynaloženie finančných prostriedkov
výlučne na účel:
a. Financovanie nákladov na prenájom športových hál, telocviční, exteriérového florbalového
ihriska pri poriadaní mládežníckych podujatí uvedených v čl. I. tejto zmluvy
4. Právo kontroly čerpania prostriedkov majú orgány SZFB, predovšetkým Prezídium SZFB a Kontrolór
SZFB alebo príslušné zodpovedné osoby sekretariátu SZFB.
Čl. III
Podmienky čerpania a vyúčtovania prostriedkov
1. Finančné prostriedky budú poskytnuté výhradne vo forme refakturácie hospodárne, efektívne a
účelne vynaložených nákladov na zmluvou vymedzený účel, a to na základe kompletného
a včasného dokladovania jednotlivých výdavkových položiek.
2. Prijímateľ je oprávnený na čerpanie prostriedkov v období odo dňa 01.07.2021 najneskôr do dňa
30.09.2021.
3. Prijímateľ je povinný prostriedky, resp. ich časť vyúčtovať, t. j. predložiť vyúčtovanie prostriedkov
vo forme a spôsobom podľa tejto zmluvy. Vyúčtovanie prostriedkov je Prijímateľ povinný na SZFB
doručiť najneskôr do 31.10.2021. Za deň doručenia vyúčtovania prostriedkov sa považuje deň
doručenia na SZFB.
4. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyúčtovanie prostriedkov, resp. ich zostávajúcej časti v termíne
podľa predchádzajúceho bodu 3, nárok na poskytnuté prostriedky, resp. ich nevyčerpaný zostatok
zaniká a táto zmluva stráca svoju účinnosť a SZFB vyúčtovanie prostriedkov a faktúry doručené na
SZFB po stavenom termíne Prijímateľovi vráti ako neopodstatnené a vystavené bez právneho titulu.

Čl. IV
Náležitosti vyúčtovania prostriedkov
1. Vyúčtovanie prostriedkov Prijímateľ vykoná predložením refakturačného daňového dokladu-faktúry,
vystavenej po uskutočnení podujatia uvedeného v čl. I. tejto zmluvy.
V Prílohe č.1. k faktúre „ Zúčtovanie poskytnutej dotácie na program podpory „ Letný florbal 2021“
uvedie účtovné doklady svojich dodávateľov vystavené v období od 01.07.2021 do 30.09.2021
vzťahujúce sa výlučne k podujatiu, ktoré počas obdobia v čase od ........... do .......2021 organizoval.
2. Neoddeliteľnou prílohou vyúčtovania prostriedkov bez výnimky sú:
a) kópie faktúr alebo dokladov z registračnej pokladne dodávateľa;
b) kópie dokladov preukazujúcich úhradu nárokovaného nákladu (výpis z účtu; doklad
z registračnej pokladne dodávateľa, a výdavkový pokladničný doklad preukazujúci
úhradu z pokladne Prijímateľa a pod.);
c) menný zoznam účastníkov podujatia s uvedením dátumu narodenia účastníkov
3. Úhrada dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) nie je u platiteľov DPH považovaná za oprávnený
výdavok z prostriedkov, ak má Prijímateľ ako platiteľ DPH nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej
povinnosti.
5. Na daňové doklady predložené ako prílohy vyúčtovania prostriedkov, ktoré nebudú spĺňať náležitosti
riadneho daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov, sa nebude prihliadať, t. j. bude
sa mať za to, že Prijímateľ nárokovaný náklad nepreukázal a v prípade, ak táto skutočnosť bude mať
vplyv na nárokovanú výšku refakturovanej sumy, refakturačná faktúra bude Prijímateľovi vrátená na
prepracovanie alebo doplnenie o riadny doklad.

Čl. V
Ďalšie práva a povinnosti
1. Prijímateľ je povinný umožniť SZFB - jej orgánom (Čl. II bod 4) vykonať kontrolu použitia
prostriedkov podľa platných predpisov a podľa podmienok tejto zmluvy.
2. V prípade, že bude voči Prijímateľovi vykonaná kontrola použitia prostriedkov, poskytnutých zo
strany SZFB na základe tejto zmluvy, pričom budú zistené akékoľvek nedostatky, či porušenia (a to
aj priebežne), bude SZFB oprávnený zastaviť poskytovanie prostriedkov, neposkytnúť prostriedky
alebo ich neposkytnutú časť. Pre uplatnenie tohto oprávnenia SZFB nie je potrebné, aby
vykonávaná kontrola bola ukončená.
Čl. VI
Záverečné ustanovenie
1. Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov.
2. Zmluva môže stratiť účinnosť za podmienok uvedených v Čl. III bod 4.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
7. Prijímateľ prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bankový účet uvedený v špecifikácii
zmluvných strán je bankovým účtom prijímateľa.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
V Bratislave, dňa ..................

________________________
Klub

_____________________________
SZFB

