
Zmluva o poskytnutí vecného plnenia 
 uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1961 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1.  Poskytovateľ: 

Názov:      Slovenský stolnotenisový zväz 

Právna forma: Občianske združenie 

Sídlo: Černockého 6, 831 53 Bratislava 
IČO: 30806836 
Údaj o registrácii: MV SR dňa 14.7.2017 pod č. VVS 1/900/90-2543-10 
Štatutárny zástupca, funkcia: PhDr. Zdenko Kríž, predseda 

 Ďalej len "Poskytovateľ" v príslušnom gramatickom tvare 
 
1.2.  Prijímateľ: 

Názov:       

Právna forma:  

Sídlo:  
IČO:  
Údaj o registrácii:  
Štatutárny zástupca, funkcia:  

 Ďalej len "Prijímateľ" v príslušnom gramatickom tvare 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
 poskytnutí vecného plnenia na podporu projektu Poskytovateľa s názvom „Svetový deň stolného 
 tenisu 2019“, ktoré sa Prijímateľ zaväzuje použiť na realizáciu v nižšie uvedenéhom podporeného 
 projektu:   
 

Názov projektu:       

Deň realizácie projektu:  
 
2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi poskytnúť vecné plnenie v rozsahu: 
 
 - 2 ks stolnotenisový sieťka , schválená ITTF, 

- 2 ks veľké balenie tréningových loptičiek, 

- 8 ks stolnotenisová raketa pre začiatočníkov, 

- 25 ks tričká s logom Svetového dňa stolného tenisu 2019, 

- 200 ks informačná brožúra SSTZ k Svetovému dňu stolného tenisu 2019. 

 
2.3. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky čestné vyhlásenia a údaje, ktoré uviedol v žiadosti o poskytnutie
 príspevku trvajú bez zmeny aj v čase podpisu tejto zmluvy.   

 
Článok III. 

Podmienky poskytnutia vecného plnenia 
 

3.1. Poskytnuté vecné plnenie sa Príjímateľ zaväzuje použiť na realizáciu projektu.   



 
3.2. Prijímateľ je povinný pri informovaní masmédií o podporenom projekte žiadosti a pri spoločenských
 akciách konaných v súvislosti s týmito aktivitami alebo inej ich propagácii uviesť, že boli podporené 
 zo strany Slovenského stolnotenisového zväzu.Prijímateľ je povinný pri všetkých mediálnych 
 vystúpeniach a prezentáciách súvisiacich s poskytnutím vecného plenia uvádzať, žepodporený 
 projekt žiadosti sa realizoval vďaka  podpore SSTZ. 

 
Článok IV. 

Termíny, záverečná správa 
 

4.1. 06.04.2019 - realizácia projektu svetového dňa stolného tenisu 2019 
 20.04.2019 - zaslanie písomných správ o realizácii projektu 

4.2. Príjimateľ je povinný ako súčasť záverečnej správy uviesť aj priamy odkaz na fotodokumentáciu 
 projektu, prípadne videodokumentáciu. 
  

Článok V. 
Ďalšie ustanovenia 

 
5.1. Prijímateľ týmto udeľuje súhlas na bezplatné využitie týchto mediálnych výstupov pre potreby
 Poskytovateľa /napr. marketingové využitie, atď/. Udelením súhlasu sa rozumie aj súhlas na
 bezplatné využitie autorských práv. 
 
5.2. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje Poskytovateľovi súhlas na registráciu podujatia
 Prijímateľa na webovej stránke www.tt4all.com. 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi dohody. V
 prípade, že ju zmluvné strany nepodpíšu v jeden deň považuje sa za platnú a účinnú dňom,
 ktorým ju podpíše strana ako druhá v poradí.   
6.2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží Poskytovateľ a  Prijímateľ. 
6.3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne, a to formou dodatkov, ktoré musia byť
 podpísané všetkými zmluvnými stranami. 
6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, že ich vôľa je pri jej uzatvárané je
 skutočne daná, vôľa v tejto zmluve je prejavená slobodne, bez nátlaku, je vážna, určitá,
 zrozumiteľná, bez omylu, a že nebola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok a ani v
 tiesni, a na znak súhlasu s obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
 
V Bratislave dňa: ............. 2019    V ................................. dňa .............. 2019 
 
Poskytovateľ:      Prijímateľ: 
 
 
__________________________   _______________________________ 
PhDr. Zdenko Kríž     Titul, meno a priezvisko 
predseda SSTZ      funkcia 


