
Zmluva o spoluprácĺ a poveľenívýkonom nĺektorých úloh spojených s
posĘtovaním podpory na základe schém pomoci na podpoľu športu

v sűvislosti s ochoľením CovID_l9

uzatvoľená v zmysle ustanovenia $ 51 č,.40ĺ1964 Zb. občiansĘ zákonnĺk
v'zrení neskoĺších pľedpisov (ďalej len ,,občiansĘ zákonníľ.)

a v sulade s ustanovením $ 20a zétkoĺaě.3l0/20t9 Z. z. o Fonde na podporu špoľtu
a o znene a doplnení niektodch zákonov v znení zákona č,.323/2020 Z. z. (ďalej |en

,,Zákono fonde")
(ďalej len,,Zmluvď')

medzi týmĺto zmluvnými stľanami:

1. Názov:
Sídlo:

2. Názov:
Sídlo:
K'onajúcĺ:
ICO:
Wębové sídlo:

Konajúci:
ICO:
Webové sídlo:

(ďalej len,,Fond'o)

a

Fond na podpoľu špoľtu
Stľomová 9, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika
Ladislav Križan, PhD., pľedseda Spľávnej rady Fondu
52846059
www. fondnapoďpoľuspoľttl.sk

Slovenská inovačná a energetĺclĺá agentúľa
Bajkďská 27,827 00 Bratislava, Slovenská ľepubliky
Ing. Peteľ Blaškovitš, geneľálny riaditeľ
00002801
www.siea.sk

(ďalej len,,Agenfurď)

(Fond a Agentura ďalej spolu len ako,,Zmluvné straný'alebo ktokoltek z nich ako
,,Zmluvná stranď)

Pľeambuln

Vzhľadom nato, že;

I. Fond je vsúlade sustanovením $ 20a Zákona o fonde opľávnený na zál<ladę
osobitnej výzvy poskytnúť finančné pľostľiedky na zmieľnenie následkov
mimoľiadnej situácie, núdzového stavu alebo výđmočného stavu vyhláseného
na celé územie Slovenskej republiĘ a v spojení s ustanovením $ 2 písm. d)
Zákonao fonde Fond spoĘracuje s oľgánmi veľejnej správy a inými pľávnickými
osobami a fuzickými osobami v záujme utváľania priaaniých podmienok na
rozvoj špoľtu v Slovenskej republike,

Ľ. Agentura je štátna pľíspevková organizácia v zriaďovatel'skej pôsobnosti
Ministeĺstva hospodiłľstva SR,

m. Fond má zźnjem poveriť Agenfuru qýkonom niektoqých liloh spojených
s poskytovaním podpory na základe schém pomoci napodporu špoľtu v šúvislosti



s ochoľením covlD-l9 (ďalej len ,,mimoľiadna podporď' alebo ,,schémy
pomoci'), v zmysle ustanovenia $ 20a zákona o fonde,

IV- Agentura má záujem vykonávať niektoľé úlohy spojené s poskytovaním podpory
pođlä zźÄ<ona o fonde a tejto Zmluvy,

v. Agentwa vyhlazuje, že disponuje odborným, peľsoniílnym a materiálnym
potenciiálom na vykonávanie tr1oh spojených s posĘtovaním pođpory v zmysle
ustanovenia članku III. tejto Zmluvy,

u. Zm|uvné sbany beru na vedomie a súhlasia s Ęim, Že na účely schémy pomoci sa
Agentura považuje za vykonávatel'a mimoľiadnej póapo'y 

-a_Fond 
za

poskytovateľa mimoľiadnej podpory,

sa Zmluvné stľany, za podmienok uveđených v tejto Zmluve,dohodli na spolupľáci a udelení
a pĺijatí poverenia na ýkon niektoých úloh lpojených s posĘtovaním mimoriadnej
podpory tak, ako je uvedené v nasledujúcich ustanoveniach tejto Zmluvy:

čHnokI.
PREDMET ł ÚČm zMLtIvY

1. Pređmetom tejto Zmluvy je poveľenie Agentury ako vykonávateľa mimoriadnej podpory
zo strany Fondu ako posĘtovateľa mimoľiadnej podpory na bezodputňý qymn
niektorych úloh spojených s posĘtovaním mimoľiadnej iodpory u ."* Fondu,
špecifrkovaných v Schéme minimáInej pomoci nu pođpo- iportu v súvislosti
s vypuknutím ochoľenia COVID-19, Schéme štátnej iomoci ná podporu špoľtu
v súvislosti s vypuknutÍm ochoľenia covlD-l9 (State Aid Scheme for support of the
professional spoľts clubs in relation to CoVID-l9 outbľeak aYýzve nu p'.dt lud*i.
žiadostí o posĘrtnutie mimoľiadnej podpory pľe pľofesionrĺlne špoľtové kluby.

2 Účelom tejto Zmluvy je riadne zabezpečerue ľeďiácie pľedmetu Zmluvy za podmienok
upravených touto Zmluvou.

čHnok II.
VYMEDZENIE FORMY A DRUHU MIMORIADNEJ PODPORY

l. Mimoriadna podpoľa podl'a tejto Zmluvy, ktorej výkonom je Agenfuľa na zĺáklade tejto
Zmluvy poverená, sa bude poskytovať po schválení Správnou radou Fondu z finančnych
pľostľiedkov Fondu na zĺklade rożrodnutia ako príspěvoUgĺantv súlade s $ 20a Zákona
o fonde.

čHnok III.
ul,oHy SPoJENE s P0SKYToVANÍM MIMoRIADNE.I PoDPoRY

1. Fond ýmto poveruje Agentuľu qýkonom úloh spojených s posĘtovaním mimoľiadnej
podpory v mene Fondu, pľičom jednotlivé útohý šú áefinované v Schéme minimálnej
pomoci na podporu špoľtu v súvislosti s vypuknutím ochoľenia CovID_19, Schéme
š1át-ryJ pomoci na podporu špoľtu v súvíslosti s vypuknutím ochorenia CoVID-19 (State
Aid Scheme foľ suppoľt of the pľofessional sports đubs in relation to COVID_19 outüreak
aYýne na pľedkladanie žiadostí o poskytnutie mimoľiadnej podpory pľe pľofesionálne
špoľtové kluby.



2 Agentura v zrľrysle bodu l tohto článku Zmlvvy vykonáva najmätieto činnosti:
a) zveľejní na svojom webovom sídlę odkaz na osobitnú ýrvuna predkladanie žiadostí

o poskytlrutie mimoriadnej podpory zverejnenú Fondom v zmysle bodu 3 tohto
člĺĺnku Zmluvy,

b) vedie evidenciu predloŽených žiadostí a kompletnú dokumentáciu ýkajúcu sa
ľealizovanej mimoriadnej podpory,

c) prijíma 'äadosti, vľátane posudzovania sptnenia ich náleätostí a kontľoly riplnosti
pľedložených žiadostí a požadovaných pľíloh v zmysle bodu 1 tohto článku Zmluvy,

ą overí v centrálnom registri v anysle zákona é.35812015 Z. z. o úpľave niektoýóh
vďahov v oblasti štáhej pomoci a minimálnej pomoci a o zÍnene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o štĺítnej pomoci), pľed poskýnutím pomoci, či jej
poskytnutím nedôjde k pľekľočeniu limitu minimĺílnej pomoci jedinému podniku'

e) v pľípade žiadostí' ktoré sú neúplné, alebo nezodpovedajri podmienkam príslušnej
schémy pomoci aýwy, wnte žiađateľa na doplnenie žiadosti v lehotę 7
pľacovných dní od doručenia výnv na doplnenie äadosti äadateľovi,

9 pľedkladá infoľmácie o žiadostiach spÍĺajúcich podmienĘ osobitnej ýrvy na
schválenie Spľávnej rade Fondu a súčasne infoľmuje Spľármu radu Fondu
o äadostiach, ktoľé srĺ navrhované na neschválenie,

g) vykonáva kontľolu plnenia podmienok uľěených v rozhodnutí o posĘrtnutí
mimoriadnej podpory avyplývajúcich zpríslušnej schémy aýnry apredkladá
Fondu informácie o prijímatel'och mimoriadnej podpory, ktorí nedođľžali
podmienlcy posĘtnutia mimoľiadnej podpory,

h) zaznarrrcnáva do centrálneho registra údaje v zrľrysle ustanovenia $ 12 ods. 1 a $ 13
ods. 2 zákonač' 358/2015 Z. z. o úprave niektoých vďallov v oblasti štátrrej pomoci
a minimálnej pomoci a o unene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátĘ
pomoci).

3. Fond v súvislosti poskytovaním mimoľíadnej podpory vykoná najmä tieto činnosti:
a) vypľacuje v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, qýskumu a špoľfu SR a

Agentuľou schémy pomoci a osobitnú výzvuna predkladanie žiadostí o posĘtnutie
mimońadnej podpory, pričom znluvné stľany beru na vedomie, že zveĺéjnenie
osobitnej výny podlieha súhlasu Spľávnej ľady Fondu a Fond v piípade
neschválenia osobitnej wnv Spľávnou radou Fondu osobimú ýnĺunezverejní,b) zveľejní na svojom webovom sídle osobitnú výrv:uv teľmíne učenom v ľozlrodnutí
Spľávnej ľady Fondu,

c) na zźkJade rozhodnutia Správnej rady Fondu infoľmuje žiadateľov o
schválení/neschválení äadostí, realizuje úhľadu finančných pľostľiedkov
schvĺálených v ľiĺmci mimoriadnej podpory prijímateľom na zfülade ľozhodnutia
Správnej ľady Fondu )

đ) žiada vľátenie mimoriadnej podpory od pľijímateľov mimoriadnej podpory, ktoľí
nedodräli podmienky poskytnutia mimoľiadnej pgdpory; ak nedôjde k vľáteniu
mimoľiadnej podpory, posfupuje vec na vymiĺhanie Úľadu vládneho áuditu v súlade
s $ 31 ods. l0 zékona č. 523/2004 Z. z. o roąpočtoqých pravidlách verejnej správy
v platnom znení,

e) uchováva všetĘ zźunamy a doklady týkajúce sa mimoriadnej podpory, ktorymi v
súvislosti s plnením povinností podľa tejto Zmluvy disponuje po đobu í0 rokov odo
dňa rozhodnutia Spľávnej rady Fondu o posĘltnutí mimoriadnej podpory.

4. Agentura poverenie v zrnysle bodu 1. tohto článku Zmlavy pľijíma a zavłizuje sa so
všetkou odboľnou staľostlivostbu vykonávať úlohy spojené s posĘtovaním
mimoriadnej podpory v zmysle bodu l. tohto článku Zm\uvy.

5. Zmluvné stľany sú povinné posĘtovať si navzájom pri plnení pľedmefu tejto Zmluvy



všetku potľebni súčinno sť.

čHnokIV.
FINANČNE PRosTRIEDKY NA \^ŕKoN PoDPoRY A IClĺaí]ČTovANIE.

1. Finaněné pľostľiedĘ posĘtované ako mimoľiadna podpora budú vyplatené z ľozpočtu
Fondu v súlade s čl. il bod 3. písm. c) tejto Zmluvy.

čHnok V.
SANKCIE A 0DSTÚPENIE oD ZMLII\Ir

1' Za porušenie Zmluvy, pre ktoľé możro ođ Zmluvy odsĘiť, sa považuje pľeukŁatel'ne
a opakované poľušovanie poviĺľlostí vykonávať ulohy spojené s posĘtovaním
mimoriadnej podpory v znysle ustanovenia článku III. bod 1. Ęto Zmhxy ľiadne a včas,
ak bolo Agenture takéto preukázatel'né a opakované porušovanie povinností ako aj
moärosť odstupenia od Zmluvy vopľed písomne ozriĺmené, pričom k nápľave porušení
neđošlo ani v dodatoěnej 30-dňovej lehote' ktoru Fond spolu s uvedením preukázateľného
a opakovaného porušovania v tomto oaniímení Agenťuľe posĘrlrre. V pľípade porušenia
v zmysle pľedchádzajúcej vety je Fond opľávnený odstupiť od Zmluvy.

2. Agentura je oprávnená od tejto Zmhuvy odstupiť v pľípade, ak jej Fond, v súlade s
ustanovením članku III. bod 5. tejto Zm|uvy preukázatel'ne a opakovane neposkytuje takú
súčinnosť, ktora je potrebná na vykonávanie úloh súvisiacich sposkytovaním
mimoriađnej podpory v zľnysle tejto Zmluvy, za predpokladu, Že Fondu bolo takéto
preukŁatelhé a opakované porušovanie povinností ako aj možnosť odstúpenia od
Zm|uvy vopľed písomne ozniĺmené, pľičom k náprave porušení nedošlo ani v dođatočnej
30-dňovej lehote, ktoru Agentura spolu s uvedením preukĺŁateľného a opakovaného
porušovania v tomto ozrámení Fonduposlcyhe.

3. odsfupením od Zmluvy nie je dotknuý nĺáľok na nłĺhradu škody. ÚoĺnLy odstupenia od
Zmluvy nastávajú dňom jeho đoručenia druhej Zmluvnej sfrane. Zmluvné stľany sa v
súlade s ustanovením $ 48 ods. 2 občianskeho ziíkonníka dohodli, Že odstripením od
Zmluvy, sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia oznĺĺmenia o odstupení a Zmluvné shany
nie sú povinné vydať si plnenia, ktoľé boli vykonané pĺeukrŁateľne v súlade s touto
Zmluvou.

4. odstupenie od Zmluvy sa doručuje dľuhej Zmluvnej shane doporučenou zásielkou na
adľesu sídla Fondu alebo na adresu sídla Ageľrtúry. v pľípade neúspešného doručenia
uvedených písomností doporučenou listovou zísielkou sa foetí deň vrátenia zásielky
odosielateľovi budę povaŽovať za dęň riadneho doručenia. Písomnosť sa bude povaŽovať
zaiadne doručenú aj vtedy, ak ju adľesát odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia
ptevzatia zĺásielky.

člĺnok vl.
PLATNoSŤ ł sxoľČnľrn zTvÍLaw

l. Tĺĺto Zm]uva nađobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán. Zmluva je povinne zveĘňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia $ 5a
zátkona č,. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Znene a doplnení
níektoých zfüonov v zneĺí neskorších predpisov a účinnosť nadobudne dňom



nasledujúcim po dni jej pľvého zverejnenia v Centálnom ľegistri zrĺllúv.

Ż Zmhuva sa uzatvĺáľa na dobu rľčifu do naplnenia účelu tejto Zmluvy.

3. Zmluvu moäto meniť a dopÍňať len na zákJade písomných a očíslovaných dodatkov
schválených a podpísaných oboma Zmluvnými stľanami.

4. V prípade alýchkoltek nejasností a nedoľozumení sa obidve Zmluvné stľany zav'áz,ljŕl
riešit' vzriknuté spory prednostne vájomnou písomnou dohodou.

5. Na pľáva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upľavené touto Zmluvou' sa
pľimeľane použijú ustanovenia príslušných všeobecne záväzných pľávnych pľedpisov
Slovenskej republĘ a Európskej únie'

čhnokVII.
zÁvnnľčľÉusľłľormruł

1. Táto Zĺnluva je vyhotovená v šýľoch rovnopisoch, dva ľovnopisy sli uľčené pre Fond a
dva rovnopisy pre Agentriru.

2. Zmtruvné stľany vyhlasujú, že si tuto Zmluvu pozome pľečítali, poľozumeli jej
obsahu a pľávnym účinkom z nej vyplývajúcich ananlak srlhlasu ju pođpísďi.

1 ü -1u- 2020
V Bratislave

zaFond:

v

za


