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Zmluva č. ..................................../SŠ 
o poskytnutí finančných prostriedkov 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
zastúpené: Branislav Gröhling 
 minister 
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO: 00164381 
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236 
ako poskytovateľ prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 
Fond na podporu športu 
právna forma: verejnoprávna inštitúcia 
zastúpené: Ladislav Križan 
 predseda správnej rady 
sídlo: Stromová 2669/9, 83101 Bratislava 
IČO: 52846059 
IBAN: SK17 8180 0000 0070 0063 9252 
ako prijímateľ prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „Prijímateľ“). 
 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená podľa § 

21 ods. 2 písm. i) zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o fonde“)  a na základe bodu B.2 
Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 625 z 18. decembra 2019 k návrhu projektu 
modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu. 

 
(2)  Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi finančné prostriedky na projekt modernizácie, 

rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu schválený 
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 625 z 18. decembra 2019 (ďalej len 
„Finančné prostriedky“), ktorých suma, špecifikácia a účel použitia (ďalej len „Účel“) sú 
uvedené v čl. 3.  

 
 

Čl. 2 
Poskytnutie Finančných prostriedkov 

 
(1) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi Finančné prostriedky podľa čl. 3 bezhotovostne na 

bankový účet, vedený v štátnej pokladnici, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ktorého 
majiteľom je Prijímateľ (ďalej len „Bankový účet“). O poukázaní Finančných 
prostriedkov Poskytovateľ zašle Prijímateľovi písomné oznámenie (ďalej len "Avízo"). 

 
(2) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi Finančné prostriedky 

a) podľa čl. 3 bod 1 písm  a) zmluvy najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa 
účinnosti Zmluvy, 

b) podľa čl. 3 bod 1 písm  b) zmluvy najneskôr do 31. januára 2021, 
c) podľa čl. 3 bod 1 písm  c) zmluvy najneskôr do 31. januára 2022. 
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Čl. 3 
Suma a Účel Finančných prostriedkov 

 
(1) Finančné prostriedky sa v súlade s čl. 2 ods. 2 poskytnú v sume 60 000 000 eur, 

slovom  šesťdesiat miliónov eur, z toho 
a) 2 000 000 eur, slovom dva milióny eur v roku 2020, 
b) 46 500 000 eur, slovom štyridsaťšesť miliónov päťstotisíc eur v roku 2021; 

to neplatí v prípade nenaplnenia bodu B.1 písm. b) Uznesenia vlády Slovenskej 
republiky č. 625 z 18. decembra 2019 k návrhu projektu modernizácie, 
rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu, 

c) 11 500 000 eur, slovom jedenásť miliónov päťstotisíc eur v roku 2022, to 
neplatí v prípade nenaplnenia bodu B.1 písm. c) Uznesenia vlády Slovenskej 
republiky č. 625 z 18. decembra 2019 k návrhu projektu modernizácie, 
rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu, 

a to z podprogramu 02107 Fond na podporu športu vo forme kapitálových transferov. 
 

(2) Účelom poskytnutia Finančných prostriedkov je najmä modernizácia, rekonštrukcia a 
výstavba športovej infraštruktúry, príp. investície súvisiace so zlepšením kvality športovej 
infraštruktúry, ako aj technické zhodnotenie športovej infraštruktúry a výdavky na 
obstaranie majetku - napr. športové náradie. 

 
(3) Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu Účelu prostredníctvom oprávnených 

prijímateľov – Priamych realizátorov podľa podmienok v časti 5. v materiáli č. UV-
30595/2019 s názvom Návrh projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej 
infraštruktúry národného významu schválenom Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 
625 z 18. decembra 2019 (ďalej len „Priamy realizátor“).  

 
 

Čl. 4 
Podmienky a obdobie použitia Finančných prostriedkov 

 
(1) Oprávnené výdavky sú kapitálové výdavky1 Priameho realizátora, ktoré sú nevyhnutné a 

zároveň preukázateľne viazané na konkrétny Účel, vrátane výdavkov na obstaranie 
majetku nevyhnutne potrebného na realizáciu Účelu, spĺňajúcich kritériá zaradenia do 
kapitálových výdavkov. 

 
(2) Za oprávnené použitie Finančných prostriedkov sa považuje aj hotovostná operácia 

vykonaná v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu za účelom úhrady oprávnených 
nákladov Účelu v rozsahu podľa osobitného predpisu.2   

 
(3) Za oprávnené použitie Finančných prostriedkov sa považuje len výdavok, ktorý bol 

uhradený Priamym realizátorom z Finančných prostriedkov  
a) podľa čl. 3 bod 1 písm  a) od 1. januára 2020 do 31. decembra 2022, 
b) podľa čl. 3 bod 1 písm  b) od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023, 
c) podľa čl. 3 bod 1 písm  c) od 1. januára 2022 do 31. decembra 2024. 

 
(4) Finančné prostriedky nie je možné použiť na 

a) úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) Priameho realizátora, ktorý je 
platiteľom DPH a má nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti, 
b) splácanie úverov, pôžičiek, úrokov a súvisiacich poplatkov z prijatých úverov 
a pôžičiek, 

                                                           
1 Opatrenia MF SR z 8.decembra 2004 č. MF-010175-2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, 
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení. 
2 Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. 



strana 3 z 6 

c) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s Účelom vymedzeným v tejto Zmluve.  
 

 
Čl. 5 

Povinnosti  Prijímateľa 
 

(1) Prijímateľ je povinný použiť poskytnuté Finančné prostriedky hospodárne, efektívne, 
účinne, účelne a výlučne na zabezpečenie Účelu v súlade s podmienkami uvedenými v 
tejto Zmluve a v súlade s podmienkami uvedenými v časti 5 materiálu č. UV-
30595/2019 s názvom Návrh projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania 
športovej infraštruktúry národného významu schválenom Uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 625 z 18. decembra 2019. 
 

(2) Prijímateľ sa zaväzuje, že dodrží všetky podmienky a postupy podľa zákona 
č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). 
a zabezpečí dodržanie všetkých podmienok a postupov ustanovených zákonom o 
štátnej pomoci aj zo strany Priameho realizátora.  

 
(3) Prijímateľ sa zaväzuje pri realizácii časti Účelu Priamym realizátorom postupovať 

primerane podľa ustanovení § 15 až § 19 zák. č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu 
športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  
(4) Prijímateľ sa zároveň zaväzuje, že vráti poskytnuté Finančné prostriedky 

Poskytovateľovi, ak podmienky podľa bodu 1 až 3 budú porušené, za podmienok 
uvedených v tejto Zmluve. 
 

(5) Prijímateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní, 
písomne informovať Poskytovateľa o každej zmene formálneho charakteru súvisiacej s 
Prijímateľom (napr. zmena kontaktných údajov, štatutárneho orgánu, bankového 
spojenia a pod.).   
 

(6) Prijímateľ je povinný vrátiť nepoužité alebo nepotrebné Finančné prostriedky ihneď po 
zistení tejto skutočnosti najneskôr do 30 kalendárnych dní, a to bez vyzvania na 
bankový účet, ktorý mu oznámi Poskytovateľ. Prijímateľ je povinný spolu s vrátením 
nepoužitých alebo nepotrebných finančných prostriedkov zároveň zaslať 
Poskytovateľovi Avízo o vrátení finančných prostriedkov s uvedením ich sumy a Účelu, 
z ktorého sa vracajú, na tlačive, ktoré Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle. 
 

(7) Prijímateľ je oprávnený použiť výnosy z Finančných prostriedkov, poskytnutých na 
základe tejto   Zmluvy,  v období použitia Finančných prostriedkov podľa článku 4 bod 
3 na Účel podľa článku 3 bod 2 Zmluvy.  

 
(8) Prijímateľ je povinný Finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy 

vyúčtovať každoročne počnúc rokom 2021 najneskôr do 31. marca príslušného roku  
vo forme, ktorú určí Poskytovateľ a písomne oznámi Prijímateľovi.  

 
(9) Prijímateľ je povinný viesť o poskytnutých Finančných prostriedkoch účtovnú evidenciu 

v súlade s osobitným predpisom.3 
 

(10) Prijímateľ je povinný postupovať spôsobom uvedeným v materiáli č. UV-30595/2019   
s názvom Návrh projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej 
infraštruktúry národného významu, schválenom Uznesením vlády Slovenskej republiky 

                                                           
3 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 



strana 4 z 6 

č. 625 z 18. decembra 2019 k návrhu projektu modernizácie, rekonštrukcie a 
budovania športovej infraštruktúry národného významu a dodržať participatívny model 
financovania uvedený v časti 6 predmetného materiálu.  
 

(11) Prijímateľ je povinný na základe písomnej žiadosti Poskytovateľa alebo na žiadosť 
orgánu oprávneného na výkon kontroly podľa osobitného predpisu4 predložiť mu bez 
zbytočného odkladu originál zmluvy, objednávky, faktúry alebo iného účtovného 
dokladu súvisiaceho s použitím Finančných prostriedkov pre účely kontroly. 

 
(12) Ak orgán, oprávnený na výkon kontroly podľa osobitných predpisov,5 vykoná kontrolu 

Finančných prostriedkov, poskytnutých podľa tejto Zmluvy, Prijímateľ sa zaväzuje 
zaslať Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu 

a) protokol/správu o výsledku tejto kontroly, 
b) prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
c) správu o plnení prijatých opatrení podľa písmena b). 

 
 

Čl. 6 
Kontrola a sankcie 

 
(1) Prijímateľ umožní Poskytovateľovi a orgánu oprávnenému na výkon kontroly podľa 

osobitného predpisu5 vykonať kontrolu použitia Finančných prostriedkov. 
 
(2) Ak Prijímateľ poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6  
 
(3) Poskytovateľ vykonáva kontrolu použitia Finančných prostriedkov podľa osobitného 

predpisu.7  
 
(4) Prijímateľ berie na vedomie, že ak z jeho strany nastane porušenie povinností podľa 

tejto Zmluvy, je povinný najneskôr do 10 kalendárnych dní alebo v dlhšej lehote 
určenej Poskytovateľom splniť zmluvnú povinnosť.  

 
(5) Ak porušenie povinnosti Prijímateľa podľa tejto Zmluvy je zároveň porušením 

povinnosti podľa osobitných predpisov,8 ukladá sa za toto porušenie sankcia podľa 
osobitných predpisov.8 Ak porušenie povinnosti Prijímateľa podľa tejto Zmluvy nie je 
zároveň porušením povinnosti podľa osobitných predpisov,8 alebo ak osobitné 
predpisy8 za toto porušenie neukladajú sankciu, ukladá sa sankcia podľa bodu 6 tohto 
článku tejto Zmluvy. 

 
(6) Ak Prijímateľ poruší povinnosť podľa tejto Zmluvy a za toto porušenie sa mu neukladá 

sankcia podľa osobitných predpisov8 podľa bodu 5 tohto článku, vznikne Prijímateľovi 
povinnosť vrátiť Finančné prostriedky v sume určenej Poskytovateľom podľa rozsahu 
a závažnosti porušenej povinnosti do 60 kalendárnych dní odo dňa márneho uplynutia 
lehoty určenej Poskytovateľom na nápravu splnenia zmluvnej povinnosti. 

                                                           
4 Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 
č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
5 Napríklad zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších  
  predpisov. 
6 § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  
  zákonov v znení neskorších predpisov. 
7 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých  
  zákonov. 
8 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 
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(7) Ak Prijímateľ použije Finančné prostriedky na výdavok, ktorý nespĺňa podmienky 

oprávnenosti podľa článku 3 a 4 a tieto výdavky vyčísli osoba oprávnená na výkon 
kontroly podľa osobitných predpisov7 ako neoprávnený, Prijímateľ je povinný vrátiť 
neoprávnene použitú sumu Finančných prostriedkov za podmienok uvedených v tejto 
Zmluve. 
 
 

Čl. 7 
Realizácia Účelu Priamym realizátorom 

 
(1) Prijímateľ realizuje Účel alebo jeho ucelenú časť prostredníctvom Priameho realizátora 

na základe písomnej zmluvy. 
 
(2) Priamy realizátor môže realizovať Účel alebo jeho časť vo výške minimálne 10 000 eur 

poskytnutých finančných prostriedkov za podmienky, že 
a) je športovou organizáciou, subjektom územnej samosprávy, športovým zväzom, 

športovým klubom alebo inou právnickou osobou, ktorá je vlastníkom, dlhodobým 
nájomcom alebo vypožičiavateľom športovej infraštruktúry alebo má k športovej 
infraštruktúre iný obdobný vzťah v trvaní minimálne 5 rokov, 

b) bol vybratý Prijímateľom v súlade s materiálom č. UV-30595/2019 s názvom 
Návrh projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry 
národného významu schválenom Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 625 z 
18. decembra 2019 a primerane postupom uvedeným v § 15 až § 19 zákona č. 
310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
(3) Na Priameho realizátora sa rovnako vzťahujú všetky podmienky použitia Finančných 

prostriedkov a povinnosti Prijímateľa uvedené v tejto Zmluve. Prijímateľ je povinný 
zabezpečiť ich zapracovanie do zmluvného vzťahu s Priamym 
realizátorom, zodpovedá za ich plnenie a znáša sankcie za ich porušenie. Prijímateľ je 
v súlade s bodom 5. 2 v časti 5 materiálu č. UV-30595/2019 s názvom Návrh projektu 
modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu 
schválenom Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 625 z 18. decembra 2019 
subjektom zodpovedným za plnenie podmienok použitia Finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu v celom projekte, bude zastrešovať zmluvné vzťahy so všetkými 
priamymi realizátormi a v jeho pôsobnosti bude tiež vyúčtovanie použitia Finančných 
prostriedkov. 

 
(4) Plnenie podmienok použitia Finančných prostriedkov a plnenie povinností Prijímateľa 

uvedených v tejto Zmluve pri realizácii Účelu Priamym realizátorom vo vzťahu 
k Poskytovateľovi preukazuje Prijímateľ. 

 
 

Čl. 8 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
(1)  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou,  

Zákonom o fonde alebo zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa 
spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

 
(2) Prijímateľ berie na vedomie, že ustanoveniami tejto Zmluvy nie sú dotknuté povinnosti 

vyplývajúce Prijímateľovi z ostatných právnych predpisov. 
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(3) Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto Zmluvu možno len po vzájomnej 

dohode formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto Zmluvy.  

 
(4) Na účely tejto Zmluvy sa za doručenie považuje doručenie písomností na adresu 

Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo do ich elektronickej schránky podľa osobitného 
predpisu.9 Ak sa zásielku nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručenú dňom, 
kedy sa vrátila odosielateľovi. 

 
(5) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise 

oboma zmluvnými stranami Poskytovateľ dostane dva rovnopisy a Prijímateľ dva 
rovnopisy. 

 
(6) Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 
 
(7) Ak sa stane niektoré z ustanovení Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, 

nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných 
dojednaní. 

 
(8) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

 
za Poskytovateľa: za Prijímateľa: 
 
Dňa: Dňa: 
 
 
 
 
 
  

.................................................................... .............................................................. 
Branislav Gröhling     Ladislav Križan 
minister      predseda správnej rady 
 

                                                           
9 § 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 


