
 
 
 

Zmluva o poskytnutí dotácie 
 

uzatvorená v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 583/2004") a  

uznesenia Mestského zastupiteľstva č . 90/2010 zo dňa 28. októbra 2010

 
medzi zmluvnými stranami 

Mesto Žiar nad Hronom 

štatutárny orgán : Mgr. Ivan Černaj, primátor 

sídlo: Ul. Štefana Moysesa 46, Ţiar nad Hronom 

IČO: 00321125 DIČ:2021339463 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Ţiar nad Hronom 

Číslo účtu: 14621422/0200: 

(ďalej len ako „poskytovateľ") 

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

štatutárny orgán: Ján Ţiak, konateľ spoločností 

sídlo: A. Dubčeka 45, 965 01 Ţiar nad Hronom 

IČO: 36618357 IČ DPH : SK2020065421 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Ţiar nad Hronom 

Číslo účtu: 326108003/7500 

zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro vo vloţke 8378/S 

(ďalej len ako „príjemca") 

 
článok I. 

1) Poskytovateľ je spoluzakladateľom príjemcu - spoločnosti Mestský športový klub Ţiar nad 

Hronom, spol. s r.o., IČO: 36618357, so sídlom A. Dubčeka 45, 965 01 Ţiar nad Hronom. 

2) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 

583/2004 Z. z. na základe schváleného rozpočtu poskytovateľa pre rok 2011 v zmysle 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom č. 90/2010 zo dňa 28. októbra 2010 

a to za účelom podpory športovej činnosti v meste Ţiar nad Hronom. 

3) Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 75 000 €, slovom 

sedemdesiatpäťtisíc Eur, a to výlučne za účelom zabezpečenia materiálno - 

technických potrieb príjemcu v roku 2011. 

4) Zmluvné strany sa dohodli, ţe dotácia bude príjemcovi odovzdaná formou prevodu 

finančných prostriedkov na účet príjemcu, uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to do 15 dní odo 

dňa účinnosti tejto zmluvy. 

Článok II. 

1) Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a príjemca sa zaväzuje pouţiť ich 

výlučne na dohodnutý účel, určený v odseku 3 článku I. tejto zmluvy. Príjemca je povinný 

nakladať s finančnými prostriedkami hospodárne a efektívne. 

2) Poskytovateľ má právo na vykonanie fyzickej kontroly hospodárneho, efektívneho a  

účinného spôsobu vyuţitia ním poskytnutých finančných prostriedkov a príjemca sa  

zaväzuje poskytovateľovi pri kontrole poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

3) Príjemca je povinný predloţiť poskytovateľovi do 15.12.2011 vyúčtovanie pouţitia  

finančných prostriedkov z dotácie a to súpis účtovných dokladov spolu s účtovnými  

dokladmi (pokladničné doklady, faktúry, atď.) 

4) V prípade, ak príjemca nevyčerpá finančné prostriedky z dotácie do 15.12.2011, je  

povinný ich vrátiť na účet poskytovateľa a to najneskôr do 20.12.2011 a zároveň mu  

zaslať avízo o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkoch. 

5) V prípade nevyúčtovanie dotácie, resp. jej pouţitia na iný účel, ako na ktorý bola dotácia 

poskytnutá, je prijímateľ povinný dotáciu vrátiť poskytovateľovi a to do 3 dní po zistení tejto 

skutočnosti.

 

 

Poskytovateľ 

Príjemca: 

 



 

6) Poskytnuté finančné prostriedky sú verejnými prostriedkami. Nedodrţanie podmienok 

stanovených v tejto zmluve, sa povaţuje za porušenie finančnej disciplíny. V prípade 

porušenia finančnej disciplíny bude poskytovateľ postupovať v súlade s § 31 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Článok III. 

1) Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

2) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

3) Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve je moţné uskutočniť len písomnou formou  

a so súhlasom oboch zmluvných strán. 

4) Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrţí  

poskytovateľ a jeden rovnopis príjemca. 

5) Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na  

znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, ţe obsah tejto 

zmluvy plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váţne, určite  

a zrozumiteľne, bez omylu a bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

V Ţiari nad Hronom, dňa 09.03.2011 

Poskytovateľ: Príjemca 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
 
Mgr. Ivan Černaj Ján Ţiak  
primátor konateľ spoločnosti 
Mesto Ţiar nad Hronom  Mestský športový klub Ţiar nad 

Hronom, spol. s r. o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Podpísané Podpísané 


