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Zmluva č.03/2011 
 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Žarnovica 

( v zmysle VZN č. 7/2009 O poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta) 
 
 
 
 
Účastníci zmluvy : 
 
Poskytovateľ dotácie 
Mesto Žarnovica 
so sídlom :   Mestský úrad  
   Námestie SNP č. 33 
   966 81 Žarnovica 
štatutárny zástupca : Kamil Danko, primátor mesta 
bankové spojenie : VÚB, a.s. Žiar nad Hronom 
číslo účtu :   14824422/0200 
IČO :   00321117        

 
 

a 
 
 
Prijímateľ dotácie 
MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA   
so sídlom :  Bystrická 559/37 
   966 81 Žarnovica 
zastúpená   :  Ing. Peter Mikuška, prezident MFK  
bankové spojenie : SLSP 
číslo účtu :   74347445/0900 
IČO :   35665882        
 
    
 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 
 

 
Článok 1 

Predmet zmluvy  
 
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Žarnovica prijímateľovi 

dotácie vo výške 20 000,- €, slovom dvadsaťtisíc eur.  
 
2. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 20 000,- €, slovom dvadsaťtisíc eur, budú použité 

na financovanie zabezpečenia činnosti MFK v roku 2011 a to na : 
- dopravu, cestovné, rozhodcov, poplatky SFZ, 
- prestupy, hosťovania, odmeny hráčom a trénerom, 
- materiál (kopačky, dresy, lopty), 
- energie, vodu, 
- odmenu hospodárovi (mzda, odvody) 
- údržbu štadiónu (kosenie, pranie, benzín) 
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Článok 2 
Forma poskytnutia dotácie 

 
1. Finančná dotácia bude prijímateľovi poskytnutá bezhotovostným prevodom na účet v troch 

splátkach : 
- I. splátka  8 500,- eur do 30.4.2011 
- II.splátka 8 000,- eur do 30.6.2011 

( podmienkou poskytnutia II. splátky je vyúčtovanie I.splátky ) 
- III. splátka 3 500,- eur do 31.8.2011 

( podmienkou poskytnutia III. splátky je vyúčtovanie II.splátky ) 
 
 
 

Článok 3 
Podmienky použitia dotácie 

 
1. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytnutú finančnú dotáciu použiť na účely uvedené v tejto 

zmluve. 
 
2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú finančnú dotáciu použiť v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením č. 7/2009 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.   
 

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že v prípade použitia poskytnutých finančných prostriedkov  na 
dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb bude postupovať 
ako obstarávateľ podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov.    

 
4. Prijímateľ nesmie finančné prostriedky z dotácie použiť na alkohol, tabakové výrobky 

a odmeny funkcionárom s výnimkou tých prípadov, ktoré sú uvedené v článku 1 tejto zmluvy. 
 

5. Prijímateľ môže finančné prostriedky z dotácie použiť na nákup občerstvenia a pohonných 
hmôt, iba ak je to uvedené v tejto zmluve. 

 
6. Prijímateľ sa zaväzuje, že pri účasti na futbalových zápasoch bude vhodným spôsobom 

propagovať Mesto Žarnovica. 
 

7. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii 
aktivít, na ktoré bola finančná dotácia poskytnutá, uvedie, že sa realizovali s finančným 
príspevkom Mesta Žarnovica.  

 
8. Prijímateľ je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné vecné 

zhodnotenie účelu jej použitia. 
 

9. Mesto si vyhradzuje právo kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov. 
 

 
 

Článok 4 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

 
Prijímateľ sa zaväzuje predložiť Mestu Žarnovica vyúčtovanie poskytnutej dotácie v súlade 
s článkom  6 a článkom 7 VZN č.7/2009 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a v súlade 
s článkom 2 tejto zmluvy. 
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Článok 5 
Sankcie  

 
1. V prípade porušenia podmienok uvedených vo VZN č. 7/2009 bude Mesto Žarnovica 

postupovať v zmysle článku č.6 bodu 14)  VZN č.7/2009 O poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta. 

 
2. Nedodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej 

disciplíny. Prijímateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu je povinný neoprávnene použitú 
dotáciu vrátiť do rozpočtu Mesta Žarnovica. 

 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

dva exempláre. 
 
2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzavretá 

v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.  
 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia §47a zákona č.40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 
  
 
V Žarnovici 14.04.2011 
 
 
 
 
 
........................................................      ................................................. 
  Ing. Peter Mikuška                     Kamil Danko 
              prezident MFK                                             primátor mesta  

 
 
 


