Zmluva o poskytovaní podmienok na výkon
športovej činnosti
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:
Poskytovateľ:

Občianske združenie FC ŠTK 1914 Šamorín
Sídlo: Hlavná 37, 931 01 Šamorín
IČO: 30 999 995
v zastúpení: Ing. Norbert Csutora - prezident
zápis v: registri Občianskych združení pod č. VVS/1-900/90-4302-1
(ďalej ako „Poskytovateľ, alebo „Klub“)

Hráč:
dátum narodenia:
národnosť:
adresa trvalého pobytu:
číslo registr. preukazu SFZ:
(ďalej ako „Hráč“)
Rodič Hráča:
dátum narodenia:
národnosť:
adresa trvalého pobytu:
(ďalej ako „Rodič“ alebo „Objednávateľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní podmienok na výkon športovej činnosti (ďalej ako „
Zmluva“)

Článok I.

1.1 Predmetom Zmluvy je poskytovanie podmienok na vykonávanie športovej činnosti zo

strany Poskytovateľa v prospech Hráča, ako aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných
strán, ktoré sú bližšie špecifikované vo Všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej ako „VZP“) Príloha č. 1.
1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Hráčovi podmienky na vykonávanie športovej

činnosti v mene futbalového klubu FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN (ďalej len ako „Futbalový klub
“), pričom Objednávateľ sa za vytvorené podmienky na vykonávanie športovej činnosti pre Hráča
zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi tréningový príspevok (ďalej ako „Tréningový príspevok“).

Článok II.

2.1 Tréningový príspevok podľa ustanovenia 1.2 Zmluvy je určený Predpisom o určení výšky
tréningového príspevku - Príloha č. 2, ktorý stanovuje výšku Tréningového príspevku pre jednotlivé
vekové kategórie Futbalového klubu.
2.2 Objednávateľ uhrádza Tréningový príspevok za jednotlivé tréningové mesiace (ktoré spolu tvoria
obdobie jedného súťažného ročníka), pričom bližšia špecifikácia súťažného ročníka pre jednotlivé
vekové kategórie je obsiahnutá v Prílohe č. 2.

Článok III.

3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.2 Objednávateľ je oprávnený v lehote jedného (1) mesiaca odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy
odstúpiť bez udania dôvodu, pričom Poskytovateľ je za týchto okolnosti povinný vrátiť
Objednávateľovi zaplatenú cenu za poskytovanie podmienok na výkon športovej činnosti, a to v lehote
do 15 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
3.3 Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúceho ustanovenia tohto článku Zmluvy je Objednávateľ
oprávnený odstúpiť výlučne na základe príslušných ustanovení VZP.

Článok IV.

4.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
4.2 Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve,
inak sú neplatné.
4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, obsahu
tejto zmluvy porozumeli, dôsledne si ju prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
4.4 Objednávateľ týmto prehlasuje a svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom
všetkých príloh k tejto Zmluve a bez výhrady s nimi súhlasí.
4.5 Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa v plnom rozsahu
vzťahujú ustanovenia VZP.
4.6 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, pričom 1
vyhotovenie obdrží Poskytovateľ a 1 vyhotovenie obdrží Objednávateľ.

Prílohu tejto Zmluvy tvoria nasledovné dokumenty:
č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky
č. 2 – Predpis o určení výšky tréningového príspevku

V Šamoríne, dňa ____________

_______________________________
Poskytovateľ

V Šamoríne, dňa _____________

V Šamoríne, dňa _____________

_______________________________

_______________________________

Hráč

Objednávateľ

