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SFi,
Vážený pán
gen. PaedDr. Tibor GASPAR
prezident Policajného zboru
Prezídium Policajného zboru
Račianska 45
81272 Bratislava
v Bratislave dňa 22.04.2014

Vec: Financovanie prevádzky a správy informačného systému o bezpečnosti na športových
podujatiach podľa zákona č.112014 Z. z. oznámenie o zriadeni prevádzkověho účtu
-

Vážený pán prezident,
dňa 1.2.2014 nadobudol účinnosť zákon č.1/2014 Z. z. O organizovaní verejných
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon“), ktorý bol
pripravený v gescü Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.
Ustanovenia 5 23 ods, 1 až 5 zákona ukladajú správcovi informačného systému
sústreciovať prijmy z pokút na prevádzkovom účte, pričom orgán (disciplinárna komisia,
Policajný zbor alebo okresný úrad), ktorý vydat rozhodnutie o uloženi pokuty je povinný do
konca nasledujúceho mesiaca po uhradeni pokuty odviesť prislušnú sumu (50 % z pokuty) na
prevádzkový účet.
Slovenský futbalový zväz (ďalej len 1
SFZ“), ktorý je na základe 5 23 ods. 1 zákona
správcom inforniačného systému Vám týmto oznamuje, že zriadil na vyššie uvedený účel v
Slovenskej SpohteFni, as,, prevádzkový transparentný účet číslo:
5052469313/0900

IBAN Skl 909000000005052469313.

lnformácie o prijmoch a výdavkoch prevádzkového účtu a O spésobe nakladania s
finančnými prostriedkami prevádzkového účtu sú v súlade s 5 23 ods. 5 zákona verejne
pristupné na webovej stránke Slovenskej sporiteľne w.transnarentneucty.sk. Výdavky, ktoré
je možné uhrádzať z prevádzkového účtu sú upravené v 5 23 ods. 4 zákona.
Dovoľujeme 5! Vás zdvorilo požiadať o oboznámenie prislušných útvarov Policajného
zbcw, ktoré s oprá‘nené prerckovať priestupky a ukladaf pokuty podľa vyššie uvedeného
zákona, o znadeni prevádzkového účtu, kde budú v sú!ade s 5 27 ods. 9 zákona zasielať 50% z

uhradených pokút. ktoré podľa zákona uiožia orgány Policajného zboru za prřestupky podľa
všeobecného predpisu o priestupkoch.
Z dóvodov mplementácie používana prevádzkového účtu do účtovnictva
a vypracovania mesačných záverok Vás žiadame o zasielanie Vyúčtovania orgánmi
Policajného zboru do konca mesiaca nasledovného po uplynutí 3 kalendárnych
mesiacov v zmysle 27 ods. 9) zákona počnúc mesiacom april 2014 (následne v mesiacoch
júl. október. január, atď.).
Ďakujeme Vám za poskytnutú súčinnosť pri implementácü zákona do praxe.
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