
Z M L U V A   č. 5./2015 
o poskytnutí dotácie  

podľa  platného VZN č. 3/2011 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 
 

Článok 1 
Účastníci dohody: 

 
Poskytovateľ: Obec ŠTIAVNIK 
                                    Adresa: Obecný úrad Štiavnik,   013 55  Štiavnik 1350 
    Zastúpená:  Ing. Štefanom Várošom - starostom obce 
 
   IČO: 00321 672 
   DIČ: 2020 618 567 
   IBAN účtu: SK27 0200 0000 0000 2332 2432 
 
Prijímateľ:  Športový klub Štiavnik 
   Právna forma: Občianske združenie 
   Adresa sídla: OÚ Štiavnik,  
   Zastúpená/ý: PaedDr. Peter Hujo 
   IČO:42 22 16 76 
   IBAN účtu: SK 27 0200 0000 0030 3436 9854 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 4 platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre 
organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2015.  
Pre prijímateľa bola pre rok 2015, v súlade s článkom 4 VZN č. 3/2011, schválená dotácia 
vo výške 13 000 eur, slovom trinásť tisíc eur. 

 
Článok 3 

Účel poskytnutia dotácie 
 
3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na náklady spojené s realizáciou 

projektu: futbalová činnosť športového klubu na r.2015(žiaci, dorastenci, muži, dievčatá) 
 

Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

 
4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi počas roka 2015 v hotovosti 

z pokladne obecného úradu, alebo na číslo účtu uvedené v článku 1 tejto zmluvy. 
 
 
4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní podujatia/akcie, na ktorú bola poskytnutá účelová 

dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 15.01.2016,  predložiť do podateľne 
poskytovateľa zúčtovanie dotácie na predpísanom tlačive poskytovateľa (príloha č.3 - 



Zúčtovanie dotácie, VZN č. 3/2011). V prípade nejasností pri zúčtovaní dotácie prijímateľ 
predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod. 

 
4.3.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania podujatia/akcie, je prijímateľ povinný 
v termíne do 31.12.2015 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa 
a to na č.ú. – IBAN: SK27 0200 0000 0000 2332 2432 vedeného v peňažnom ústave 
VÚB, a.s., pobočka Bytča. 
 

4.4.V prípade porušenia VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce sa bude voči  
prijímateľovi dotácie postupovať pri uplatnení sankcií v zmysle § 31 zákona č.523/2004 
Z.z. v z.n.p.. 

 
4.5. Obec si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia poskytnutých prostriedkov. 
 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej po dve zostávajú 

poskytovateľovi a po dve prijímateľovi. 
 
5.2.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia. 
 
 
 
 
 
 
V Štiavniku, dňa: 15.01.2015                         V Štiavniku, dňa: 15.01.2015 
 
 
 
 
 
 
-----------------------      --------------------------------------- 
 
Poskytovateľ:      Prijímateľ: PaedDr. Peter Hujo  
Ing. Štefan Vároš, starosta obce  
 
 
    

 
 

 


