
Zmluva o poskytnutí dotácie 

 

Článok  I 

Zmluvné strany 

 

 

Poskytovateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou 

Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

IČO: 00 310 182 

DIČ: 2021053320 

Zastúpený: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, primátorka mesta 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou 

Číslo účtu: IBAN: SK 42 0200 0000 0000 0052 6192 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

 

 

Príjemca: Klub „x Road“ Bánovce nad Bebravou 

Miesto podnikania: Cibislávska 1025/2, 957 01  Bánovce nad Bebravou 

Právna forma: Občianske združenie  

IČO: 42 28 04 78 

Zastúpenie: Janka Buchelová, predseda klubu 

Bankové spojenie: VUB banka, pobočka Bánovce nad Bebravou 

Číslo účtu: IBAN SK 02 0200 0000 0031 8683 9851 

(ďalej len príjemca) 

 

 

Článok  II  

Východiskové podklady a údaje 

 

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z prostriedkov mesta v súlade 

s ustanovením § 51 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení noviel, v súlade so zák. 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel a článkom 4, písmeno 

b), bod bb) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bánovce nad Bebravou č. 53 o poskytovaní dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na základe písomnej žiadosti príjemcu 

a Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou č. 655/2021 zo dňa 15.12.2021. 

 

  

 

 

Článok  III 

Predmet plnenia 

Poskytovateľ, v súlade s uznesením 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad 

Bebravou č.655 zo dňa 15.12.2021, poskytuje príjemcovi sumu  400,-€ (slovom štyristo eur), priznanej 

dotácie v priebehu roka splatnej do 10. dňa od podpísania zmluvy, ako dotáciu na krytie výdavkov 

spojených s činnosťou Klubu „x Road“ Bánovce nad Bebravou – Bánovská Bežecká Liga 2022, 

v súlade s platnými právnymi predpismi, nakoľko sa jedná o verejnoprospešné služby, na ktorých 

zachovaní má poskytovateľ záujem. 

 

 

 

Článok IV 

Príjemca uvedenú dotáciu dobrovoľne prijíma a zaväzuje sa, že dotáciu najneskôr do 31.12.2022 

účelovo využije len na účel uvedený v čl. III. tejto zmluvy, a to nasledovne: na krytie výdavkov 

spojených s nákladmi na označenie trate, vecné ceny, PHM a občerstvenie. 



 

Článok V 

1. Príjemca je povinný  

a)  čerpať dotáciu v súlade s platnou právnou úpravou rozpočtových pravidiel verejnej správy 

a územnej samosprávy, účtovníctva a cestovných náhrad, 

b) predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie použitia dotácie najneskôr do 10.01. nasledujúceho 

roku v zmysle čl. 6. ods. 3 VZN č. 53, na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 k VZN č. 53, 

c) vrátiť poskytovateľovi zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov najneskôr 

do konca rozpočtového roka, 
d) prezentovať poskytovateľa ako podporovateľa akcie spôsobom-čestný hosť, 

e) pri nedodržaní zmluvne dohodnutých podmienok poskytnutia dotácie a nesplnení povinností, 

ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy vrátiť dotáciu na bankový účet poskytovateľa a uhradiť 

sankciu, zmluvnú pokutu vo výške 10% sumy, ktorej sa nesplnenie povinností týka, 

minimálne však vo výške 5,- €, všetko v lehote do 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

poskytovateľa; na povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu, ktorá bude použitá v rozpore s 

príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy, nemá vplyv skutočnosť, že porušenie zmluvnej 

povinnosti nebolo zavinené príjemcom, 

f) umožniť poskytovateľovi vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých prostriedkov, 

g) doložiť poskytovateľovi daňové priznanie a účtovné výkazy za predchádzajúce zdaňovacie 

obdobie najneskôr do 30.06.2022. 

2. Poskytovateľ sa môže domáhať vrátenia dotácie, ak príjemca použije dotáciu na iný účel, než je 

uvedený v čl. IV tejto zmluvy. 

 

 

Článok VI 

1. Príjemca nadobudne vlastnícke právo k dotácii po podpísaní tejto zmluvy dňom pripísania dotácie 

na účet príjemcu.  

2. Dane a poplatky spojené so zmluvou budú účastníci znášať podľa zákona. 

3. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak príjemca nevyužije dotáciu na účel podľa čl. IV., 

alebo poruší obsah zmluvy. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení.  

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a s jej obsahom bezvýhradne súhlasia, čo potvrdzujú 

podpísaním.  

6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých si ponechá 2 poskytovateľ a 2 príjemca. 

  

 

 

V Bánovciach nad Bebravou, dňa                                         V Bánovciach nad Bebravou, dňa  

 

 

 

 Za poskytovateľa Za príjemcu 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná      Janka Buchelová 

             primátorka mesta         predseda klubu 


