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Dohoda o spolupráci a financovaní športového klubu 
v zmysle ust. §  269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v z.n.p.  

 

 

Uzatvorená medzi  zmluvnými stranami   

 

 

Názov:    HC DAC  Dunajská Streda 

Sídlo:     929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203 

IČO:       50 399  098 

Právna forma:   občianske združenie  

Registrácia:   Register  občianskych združení MV SR, číslo: VVS/1-900/90-

49026   

Štatutárny zástupca:   MUDr. Zoltán Horváth, predseda 

Bankové spojenie:   OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:    SK92 5200 0000 0000 1711 5699 

  

(ďalej ako „HC DAC Dunajská Streda“)  

 

a  

 

Názov:    Mesto Dunajská Streda  

Sídlo:     929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50/16  

IČO:    00 305 383 

Štatutárny zástupca:   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

 

(ďalej ako „Mesto Dunajská Streda“)   

 

( HC DAC Dunajská Streda, Mesto Dunajská Streda  ďalej spolu  ako „účastníci“)  

 

za nasledujúcich podmienok: 

 

 

I. Úvodné ustanovenia 

 

1. HC DAC Dunajská Streda je športovou organizáciou a športovým klubom v zmysle 

príslušných ustanovení zákona o športe, ktorý vykonáva športovú činnosť a zároveň 

vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, najmä ženskej hádzanej. HC DAC 

Dunajská Streda je riadnym členom Slovenského zväzu hádzanej ako národného 

športového zväzu, ktorý  vykonáva športovú činnosť prostredníctvom hádzanárskeho klubu 

HC DAC Dunajská Streda. V čase uzatvorenia tejto dohody „A“ družstvo športového 

klubu HC DAC Dunajská Streda  je  účastníkom najvyššej československej súťaže MOL 

extraligy. Jednotlivé družstvá športového klubu HC DAC Dunajská Streda ku dňu 

podpísania tejto dohody sa zúčastnia všetkých súťaží, ktoré sú organizované a/alebo 

riadené Slovenským zväzom hádzanej ako aj iných ďalších medzinárodných  a/alebo iných 

obdobných športových podujatí. 

2. Mesto Dunajská Streda je členom občianskeho združenia HC DAC  Dunajská Streda. 

Mesto Dunajská Streda má záujem podieľať sa na podpore udržiavania a rozvoja športu, 

hádzanej v regióne Žitného ostrova, v rámci čoho sa zaväzuje úzko spolupracovať so 

športovým klubom HC DAC Dunajská Streda pri vykonávaní jeho športovej činnosti a  

zabezpečení  vhodných podmienok pre riadne fungovanie športového klubu HC DAC 

Dunajská Streda.     
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II. Predmet  dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody je dohoda účastníkov o ich vzájomnej spolupráci pri podpore 

udržiavania a rozvoja hádzanej v regióne Žitného ostrova a pri  zabezpečení vhodných 

podmienok pre riadnu činnosť a fungovanie športového klubu HC DAC Dunajská Streda.  

2. Mesto Dunajská Streda  sa na základe tejto dohody a za podmienok ďalej dohodnutých,  

zaväzuje počas trvania platnosti tejto dohody každoročne vyčleniť finančné prostriedky vo 

svojom rozpočte vo výške 73.000,-€ (slovom: sedemdesiattri tisíc eur), a poskytnúť ich HC 

DAC Dunajská Streda za účelom podpory jeho účasti v najvyššej československej súťaži 

ženskej hádzanej, ako aj na výchovu hráčov každej kategórie. Mesto Dunajská Streda sa 

zároveň zaväzuje takto vyčíslenú čiastku poskytnúť v prospech HC DAC Dunajská Streda 

vo forme nenávratnej finančnej dotácie športového klubu, a to v štyroch splátkach po 

18.250,-€ (slovom: osemnásť tisíc dvestopäťdesiat Eur) so splatnosťou vždy k poslednému 

kalendárnemu dňu aktuálneho kalendárneho štvrťroka.   

3. Nenávratnú finančnú dotáciu poskytnutú na základe tejto dohody je športový klub HC 

DAC Dunajská Streda oprávnený použiť na podporu a rozvoj športu, hádzanej v regióne 

Žitného ostrova. 

 

 

III. Práva a povinnosti účastníkov 

 

1. Mesto Dunajská Streda je povinné  nenávratnú  finančnú dotáciu podľa článku II. dohody 

každoročne poskytnúť športovému klubu HC DAC Dunajská Streda bezhotovostným 

bankovým prevodom na bankový účet  HC DAC Dunajská Streda uvedený v záhlaví tejto 

dohody.  

2. Mesto Dunajská Streda sa zaväzuje, že počas trvania platnosti tejto dohody bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu športového klubu HC DAC Dunajská Streda  priamo 

alebo nepriamo nezaloží a nebude priamo alebo nepriamo podporovať (finančne, 

materiálne, organizačne atď.) iný športový klub vykonávajúci športovú činnosť v oblasti 

ženskej hádzanej (kategória žien aj dievčat).  V prípade porušenia tohto záväzku sa Mesto 

Dunajská Streda zaväzuje zaplatiť v prospech športového klubu HC DAC Dunajská Streda 

zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-€  za každé takéto porušenie.  

3. Účastníci sa dohodli, že v prípade, ak „A“ družstvo žien športového klubu zostúpi do 

druhej najvyššej hádzanárskej súťaže a po dobu jednej súťažnej sezóny nepostúpi späť do 

najvyššej hádzanárskej súťaže, Mesto Dunajská Streda je oprávnené od hádzanárskej 

sezóny nasledujúcej po sezóne, v ktorej sa športovému klubu nepodarilo postúpiť do 

najvyššej súťaže, a to až do postupu hádzanárskeho klubu späť do najvyššej súťaže, 

jednostranne znížiť výšku nenávratnej finančnej dotácie dohodnutej v článku II. tejto 

dohody o 25 %.    

4. Účastníci sa dohodli, že Mesto Dunajská Streda finančnú dotáciu pre HC DAC Dunajská 

Streda navýši sumou 27.000,- € (slovom: dvadsaťsedem tisíc Eur) počnúc rokom 2023. 

V tomto prípade Mesto Dunajská Streda poskytne pre HC DAC Dunajská Streda 

nenávratnú finančnú dotáciu v štyroch splátkach po 25.000,-€ (slovom: dvadsaťpäť tisíc 

Eur) so splatnosťou vždy k poslednému kalendárnemu dňu aktuálneho kalendárneho 

štvrťroka. V prípade, ak „A“ družstvo žien športového klubu zostúpi do druhej 

hádzanárskej súťaže za podmienok uvedených v odseku 3. tohto článku zmluvy, Mesto 

Dunajská Streda je oprávnené znížiť výšku nenávratnej finančnej dotácie o 50 %. 

5. HC DAC Dunajská Streda sa zaväzuje  nenávratnú finančnú dotáciu poskytnutú na základe 

tejto dohody použiť výlučne na účely dohodnuté v tejto dohode, t.j. na podporu a rozvoj 

športu (hádzanej) v regióne Žitného ostrova a na podporu fungovania jeho činnosti.  

6. HC DAC Dunajská Streda  sa zaväzuje rezervovať pre zástupcov Mesta Dunajská Streda 

minimálne 3 (tri) VIP vstupenky na každé domáce stretnutie hádzanárskeho klubu.   

7. HC DAC Dunajská Streda sa ďalej zaväzuje pri vykonávaní športovej činnosti vhodným 
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spôsobom  propagovať Mesto Dunajská Streda a podľa jeho možností spolupracovať 

s Mestom Dunajská Streda pri jeho úloh vyplývajúcich z koncepcie rozvoja športu Mesta 

Dunajská Streda.   

 

  

IV. Trvanie a zánik  zmluvy 

 

1. Táto dohoda  sa uzatvára na dobu  určitú 31.12.2025.  

2. Táto dohoda zaniká:  

a. písomnou dohodou účastníkov; 

b. uplynutím dohodnutej doby; 

c. vstupom HC DAC Dunajská Streda do likvidácie; 

d. vyhlásením konkurzu, alebo vyrovnania na majetok HC DAC Dunajská Streda; 

e. výpoveďou zo strany Mesta Dunajská Streda v prípade ak ustanovenia tejto dohody 

budú v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Výpovedná lehota je 15 dní a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

3. Účastníci sa ďalej dohodli, že dohodnuté obdobie trvania tejto dohody sa predlžuje 

o ďalších päť (5) rokov, ak  

a) športový klub HC DAC Dunajská Streda doručí Mestu Dunajská Streda písomný prejav 

vôle na predĺženie platnosti tejto dohody doručiť najneskôr šesť (6) mesiacov pred 

uplynutím doby trvania tejto dohody uvedenej v odseku 1 tohto článku dohody a súčasne 

b) Mestské zastupiteľstvo schváli predĺženie platnosti tejto dohody. 

 

 

V. Ďalšie dojednania 

   

1. HC DAC Dunajská Streda prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky spôsobilosti prijímateľa 

verejných prostriedkov v zmysle zákona o športe. Zároveň prehlasuje, že mu nebola 

v lehote šiestich mesiacov pred podpísaním tejto zmluvy uložená sankcia za závažné 

porušenie povinností podľa ust. § 98 ods. 1 zákona o športe.  

2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov medzi účastníkmi, ktoré vyplývajú z tejto 

dohody sa účastníci zaväzujú doručovať osobne alebo poštou vo forme doporučenej 

listovej zásielky.  Poštou doručuje účastník  - odosielateľ písomnosti druhému účastníkovi 

- adresátovi na adresu jeho sídla, ktorá je  uvedená v záhlaví tejto zmluvy, príp. na  adresu 

písomne oznámenú účastníkom  ako korešpondenčná adresa. V prípade,  ak adresát 

neprevezme zásielku na adrese určenej podľa vyššie uvedených podmienok,  táto sa 

považuje  za doručenú   dňom, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú 

zásielku.  

3. Nepovažuje sa za porušenie tejto dohody, ak niektorý z účastníkov dohody nemôže plniť 

svoje povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni ho  

v splnení jeho  povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo 

jej následky odvrátil  alebo prekonal, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 

predvídal  (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, 

atď.), pričom táto prekážka priamo bráni splneniu povinností účastníkovi, ktorý sa jej 

vzniku dovoláva. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností účastníci prehlasujú, že ak sa 

účastníci inak nedohodnú, športový klub má nárok na nenávratnú finančnú dotáciu v celom 

rozsahu aj v prípade, ak športový klub nezávisle od jeho vôle nemôže vykonávať športovú 

činnosť a/alebo nemôže plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody.   

 

 

VI. Záverečné ustanovenia 
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1. Táto dohoda  nadobúda platnosť  dňom  jej  podpísania všetkými účastníkmi  a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni, kedy bola táto dohoda podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. občiansky zákonník v znp. v spojitosti s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znp. zverejnená na webovom sídle Mesta Dunajská 

Streda.  

2. Akékoľvek zmeny  a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané vo forme očíslovaných 

písomných dodatkov.   

3. Dohoda  bola vyhotovená  v dvoch exemplároch, z čoho účastníci  prevzali po jednom 

vyhotovení.   

4. Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, Zákonom o športe  a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.   

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá v 

tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam 

porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej  a slobodnej vôle a na znak ich súhlasu 

s touto zmluvou aj vlastnoručne podpísali.  

 

 

 V Dunajskej Strede, dňa     

 

  

 

za Mesto Dunajská Streda     za HC DAC Dunajská Streda 

 

 

................................................     ................................................ 

     JUDr. Zoltán Hájos         MUDr. Zoltán Horváth 

        primátor mesta                      predseda 


