
ZMLUVA 
o poskytnutí dotácie

podľa platného VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Poskytovatel’:

Prijímateľ:

Článok 1 
Účastníci dohody

Obec Bystričany 
Mirka Nešpora 1/17 
972 45 Bystričany
Zastúpenie; Mgr. Filip Lukáč, starosta obce 
IČO: 00318019 DIČ:2021211632
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
IBAN; SK56 0200 0000 0000 1802 3382, BIC: SUBASKBX

Športový stolnotenisový klub POLSTRA V Bystričany 
Budovateľská 170 
972 45 Bystričany
Zastúpenie: Vladimír Radosa, predseda klubu 
IČO: 34056084
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: 9003344002/5600
IBAN: SK62 5600 0000 0090 0334 4002, BIC: KOMASK2X

Článok 2 
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 5 platného VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie 
a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2021.

2. Pre prijímateľa bola pre rok 2021, v súlade so VZN č. 2/2016, schválená dotácia vo výške 
3 500 eur, slovom: tritisícpäťsto eur. Dotácia bude poskytovaná polročne na účet Športového 
stolnotenisového klubu Polstrav Bystričany.

Článok 3
Účel poskytnutia dotácie

Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť a materiálne zabezpečenie 
športového stolnotenisového klubu v roku 2021. Výdavky na občerstvenie okrem 
nealkoholických nápojov vo vyúčtovaní nebudú uznané.



Článok 4
Osobitné ustanovenia

1. Poskytovatel’ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 1 
tejto zmluvy do 30 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy starostom obce.

2. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

3. Prijímateľ je povinný po vyčerpaní poskytnutej účelovej dotácie z rozpočtu obce do 30 dní, 
najneskôr však do 30. novembra 2021, písomne odovzdať do podateľne poskytovateľa 
„ Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu Obce Bystričany v roku 2021 “ na tlačive 
poskytovateľa v zmysle VZN č. 2/2016.

4. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie alebo nedodržania lehoty na vyúčtovanie 
poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný v termíne do 30. novembra 2021 vrátiť poskytnutú 
dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to na číslo: SK56 0200 0000 0000 1802 3382.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden pre poskytovateľa a jeden pre 
prijímateľa.

2. Prílohou tejto zmluvy je tlačivo „ Zúčtovanie poskytnutej dotácie. “

V Bystričanoch, dňa 4. februára 2021

Za poskytovateľa:

V Bystričanoch, dňa 4. februára 2021

Za vriiimateľa:

Mgr. Filip Lukáč 
starosta obce

Vladimír Radosa 
predseda klubu


