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Vážená paní,
JUDr. Jana Vahová, PhD.
Odbor všeobecne] vnútorne] správy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
81272 Bratislava
v Bratislava dňa 22.04.2014

Vec: Financovanie prevádzky a správy informačného systému o bezpečnosti na športových
podujatiach podľa zákona 6.1/2014 Z. z. oznámenie o zríadeni prevádzkového účtu
-

Vážená pani JUDr. Vahová, PhD..

dňa 1.2.2014 nadobudol účinnosť zákon 6112014 Z. z. o organizovaní verejných
športových podujati a o zmene a doplneni niektorých zákonov (d‘alej len zákon“), ktorý bol
pripravený v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Ustanovenie 5 23 ods. 1 až 5 zákona ukladá správcovi informačného systému
sústreďovať prĺjmy z pokút na prevádzkovom účte, pričom orgán (disciplinárna komisia,
Pohicajný zbor alebo okresný úrad). ktorý vydal rozhodnutie o uložení pokuty je povinný do
konca riasledujúceho mesiaca PC uhradeni pokuty odviesť prislušnú sumu (50 % z pokuty) na
prevádzkový účet.
s:ovenský futbalový zvz (d‘alej len,.SFZ‘), ktorý je na základe 5 23 ods. 1 zákona
správcorn informačného systému, Vám týrnto oznamuje, že zriadil na vyššie uvedený účel v
Slovenskej sporiteíni, a. s. prevádzkový transparentný účet číslo:
505246931310900

IBAN Skl 909000000005052469313.

lnformácíe o príjmoch a výdavkoch prevádzkového účtu a o spösobe nakladania s
finančnými prostriedkami prevádzkového účtu sú v súlade s 5 23 ods. 5 zákona verejne
pristupné na webovej stránka Slovenskej sporitel‘ne. a. s.. .transparentneucty.sk. Výdavky,
ktoré je možné uhrádzať z prevádzkového účtu sú upravené v 5 23 ods. 4 zákona.
Dovoíujeme si Vás zdvorUo požiadať o oboznámenie prislušných odborov okresných
úradov. ktoré sú oprávnené prerokovať správne delikty a ukladať pokuty podľa vyššie
uvedeného zákona. o zriadení prevádzkového účtu. kde budú v súlade S 5 24 ods. 9 zákona

zasielať 50% z pokůt, ktoré podia zákona uiožia okresné úrady za správne delikty
organizátorov.
SFZ aRo správca nformačného systému vypracoval “Vyúčtovanie odvedených
pr,jmov z pokút“ podľa 5 23 ods. 1 zákona a žiada Vás o súčinnosť pri zavedení tohto
vyúčtovania pre okresné úrady. ktoré budú prerokovávať správne delikty a ukladať pokuty.
Vyúčtovanie je príiohou tohto listu a tiež bude spristupnené na webovom sidie SFZ.
Z dóvodov
mplementácie použivania prevádzkového účtu do účtovnictva
a vypracovania mesačných závierok Vás žiadame o podporu pri požiadavke zasielania
vyúčtovania okresnými úradmi do konca mesiaca nasledovného po upiynuti 3 kaiendárnych
mesiacov počnúc mesiacom apríl 2014 (následne v mesiacoch júi, október, január, atď.).
Ďakujeme Vám za poskytnutú súčinnosť ph implementácii zákona do praxe.
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Účel úhrady

77RRRRMM

Číslo (vs)
úhrady

dátum

účtovný doklad

Popis uhradeného plnenia

podpis osoby oprávnenej vykonaťvyúčtovanie

Celková suma z 50% odvodu z disciplinárnych konaní:
Kód variabilného symbolu:
77RRRRMM
Dátum:

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):
e-mail a telefónne číslo:
Celková suma prijmu z pokút:

IČO:

Názov Prispievateľa:
Sídlo

Orgán ktorý rozhodci o
uložení pokuty

bankovéhn účtu

Úhrada
Skutočne
uhradená
suma (eur)

roku 2014

prispievateía

Číslo

Vyúčtovanie odvedených prijmov z pokút za správne delikty za mesiace

