
ZMLUVA č. 17/2020 
o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010 

 
Článok I. Zmluvné strany 

 
 

1. Mesto Strážske 
    v zastúpení: Ing. Vladimír Dunajčák - primátor mesta 
    Nám. A. Dubčeka 300, 072 22  Strážske 
    IČO: 325 813 
    Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, 
    Č. Účtu: SK75 0200 0000 0000 3302 8552 
    ( poskytovateľ ) 
 
2.  Športový  klub Strážske 
     v zastúpení: Ing. Ján Rohaľ, predseda ŠK 
    Adresa: ŠK, Mládeže 2, 072 22  Strážske 
    IČO: 17077648 
    Číslo účtu: SK42 0200 0000 0020 3716 8359 
    ( prijímateľ ) 

 
II. Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na  
   podporu a rozvoj futbalu, reprezentácia Mesta Strážske. 
 
 
 

III. Forma poskytnutia dotácie a jej výška 
 

1. Dotácia finančných prostriedkov pre Športový  klub v Strážskom je vo výške  7 500 € v 
zmysle uznesenia MsZ č. 251/2020 zo dňa 4.6.2020 (C/6 1.zmena rozpočtu). 
 
2. Dotácia finančných prostriedkov sa zrealizuje v 1 splátke do 9.10.2020. 
       
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 



2. 

IV. Účel použitia dotácie 
 

1. Dotáciu možno použiť na účel, ktorý je uvedený v žiadosti o poskytnutie dotácie: 
    - cestovné 
    - materiálno – technické zabezpečenie činnosti klubu  
    - štartovné a registračné poplatky 
 
 
                       V. Doba trvania zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2020. 
 
 
                       VI. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu  s rozpočtom mesta k 31.12.2020. 
    Ročné zúčtovanie je potrebné predložiť na MsÚ do 15.01.2021 v rozsahu: 
    a. vecné vyhodnotenie akcií pre posúdenie účelu použitia dotácie, 
    b. finančné vyhodnotenie v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákonom 
        č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
2. Zúčtovanie  ročnej dotácie je podmienkou na  pridelenie prípadných finančných   
    prostriedkov na nasledujúci rok. 
3. Nezúčtovanú dotáciu  musí prijímateľ vrátiť na účet mesta najneskôr do 31. 1. 2021. 
4. Na požiadanie mesta poskytne Športový klub  výpomoc pri usporiadaní   
    športových a kultúrnych akcií mesta, brigádnicky vypomôže pri realizácii úloh  mesta. 
5. Poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo krátiť poslednú splátku dotácie resp. ju  
   pozdržať v prípade, že do termínu  poslednej splátky nebude naplnená príjmová časť  
   rozpočtu mesta. 
6. Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonať kontrolu použitia dotácie v priebehu čerpania 
    dotácie. 
7. Dotácia sa nesmie použiť na nákup tabakových výrobkov, alkoholických nápojov a na   
   odmeny pre členov klubov, oddielov, združení, organizácií, spolkov a pod. 
 8. Ak sa použijú finančné prostriedky na iný účel ako je uvedené v časti IV. tejto zmluvy,  
    budú vrátené  na účet mesta pri ročnom zúčtovaní s rozpočtom mesta, najneskôr  
    do 31.1.2021.  
    
                       VII. Záverečné ustanovenia 
 
1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je kópia registrácie dotovaného subjektu. 
     
2. Osoby, ktoré podpisujú zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej  
   strany  a zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom 
                                                                    
3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy sa uskutočnia   
   formou písomného dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.  



3. 
 

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom  
    vyhotovení. 
 
5. Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a     
    účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
                                                                    
 

 
 
 
V Strážskom dňa: 25.9.2020                                                V Strážskom dňa: 25.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ..................................................                                        ............................................. 
     Ing. Vladimír Dunajčák                                                            Ing. Ján Rohaľ 
            primátor mesta                                                                oprávnený konať v mene      
                                                                                                       dotovaného subjektu               
 
 
 
 
 
 
 


