
Z M L U V A   č. 1/2018 

o poskytnutí dotácie  
podľa  platného VZN č. 9/2007, Dodatku č.1 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

 

Článok 1 

Účastníci dohody: 

 

Poskytovateľ: Obec Bystrany 

    Bystrany 121 

   053 62 

   Zastúpené: Františkom Žigom-starostom obce 

 

   IČO: 00328995 

   DIČ: 2021331433 

     

 

Prijímateľ: TJ SŠM 

   Bystrany  

   053 62 

   Zastúpené: Anton Spišák- predseda 

  

   IČO: 17 150 205 

   Č.ú.: SK78 0900 0000 0005 2341 9038 

    

     

 

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe platného VZN č. 9/2007 a schváleného dodatku 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku 

dotácie pre organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2018 a to v zmysle 

uznesenia OZ č. 146/2017 

  

Pre prijímateľa bola pre rok 2018, v súlade s VZN č. 9/2007, schválená dotácia vo výške 

7 000,00 €, slovom  sedemtisícdvestopäťdesiat eur. 

 

Článok 3 

Účel poskytnutia dotácie 

 

3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na: 

 

 Cestovné, dopravu 

 Občerstvenie spojené so športovým podujatím 

 Nákup športových potrieb 

 Nákup čistiacich potrieb 

 Výplatu rozhodcov, hospodára, trénera 

 Údržbu športového areálu 

 Lekárničku 

 Na všetky ostatné výdavky spojené so športovou činnosťou jednotlivých klubov 



 

Článok 4 

Spôsob platby 

4.1 Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet 

príjemcu na základe tejto zmluvy v dvoch častiach: 

1. 3 500,- € do 5 dní od podpisu tejto zmluvy na I. polrok 

2. 3 500,- € do 5 dní od predloženia vyúčtovania prvej časti dotácie na II. polrok 

 

 

Článok 5 

Osobitné ustanovenia 

 

5.1. .Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 

1 tejto zmluvy, do 5 dní odo dňa podpísania a zverejnenie tejto zmluvy. 

5.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní športového podujatia, na ktorú bola poskytnutá 

účelová dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 31.07.2018,  odovzdať  do 

podateľne poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie prvú časť dotácie. Zároveň 

použitie dotácie  predloží prijímateľ na predpísanom tlačive poskytovateľa. 

     Prijímateľ je povinný po zrealizovaní športového podujatia, na ktorú bola poskytnutá 

účelová dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 28.12.2018,  odovzdať  do 

podateľne poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie druhú časť dotácie. Zároveň 

použitie dotácie  predloží prijímateľ na predpísanom tlačive poskytovateľa. V prípade 

nejasností pri zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné 

doklady a pod. 

 

5.3 V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie,  nedodržania lehoty na vyúčtovanie   

poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania športového podujatia, je prijímateľ povinný 

v termíne do 17.12.2018 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to na 

č.ú.: SK23 1111 0000 0066 0905 2019 vedeného v UniCredit Bank a.s. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorej jedna zostáva poskytovateľovi 

a jedna prijímateľovi. 
 

 

 

V Bystranoch   dňa: 23.03.2018  V Bystranoch , dňa 23.03.2018 
 

 

 

 

Poskytovateľ:  SIGNED    Prijímateľ: SIGNED  

 

    

 


