
1/D/2022 

Zmluva o poskytnutí dotácie 
 z rozpočtu mesta Podolínec v roku 2022 

Poskytovateľ:  Mesto Podolínec 
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Seman – primátor mesta 
Sídlo:   Nám. Mariánske 3/3, 065 03  Podolínec 
IČO:   00330132 
DIČ:   2020526189 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN:   SK19 0200 0000 0026 0611 0051 
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „Mesto Podolínec“) 

a 

Prijímateľ:  Mestský športový klub Podolínec 
Štatutárny orgán Ing. Ján Smandra - prezident 
Sídlo:   Nám. Mariánske 3/3, 065 03  Podolínec 
IČO:   42238692 
DIČ:   2023715584 
IČ DPH:  SK2022742799 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:   SK03 0200 0000 0031 1571 8657 

(ďalej len „prijímateľ“). 

ktorú uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o dotáciách. 

I. 
Predmet zmluvy 

Mesto Podolínec poskytne finančnú dotáciu prijímateľovi, ktorá bude použitá na financovanie 
činnosti a rozvoja športových oddielov prijímateľa. Prijímateľ použije dotáciu podľa žiadosti. 
Dotácia nesmie byť použitá na iný účel.  

II. 
Výška dotácie 

Poskytovateľ poskytne dotáciu vo výške 16 500,00 € (slovom šestnásťtisíc päťsto eur).  

III. 
Vyúčtovanie dotácie 

Prijímateľ dotáciu zúčtuje dodaním originálov dokladov (faktúry, príjmové, výdavkové 
pokladnične doklady) najneskôr do 15. decembra 2022. Poskytovateľ doklady prekopíruje a 
ihneď po overení s originálmi vráti prijímateľovi. Dotácia nepoužitá do uvedeného termínu 



bude do 31. decembra 2022 vrátená poskytovateľovi na bankový účet, z ktorého bola dotácia 
poskytnutá. V prípade nezúčtovania dotácie do termínu, prijímateľ vráti dotáciu v celkovej 
poskytnutej výške.  

IV. 
Iné dohodnuté podmienky 

1. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 
súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol 
realizovaný s finančným príspevkom poskytovateľa 

2. Mesto Podolínec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných 
prostriedkov.  

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 
svojím podpisom.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po 
dni zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ obdržia 
po 1 rovnopise.  

V Podolínci dňa 15.01.2022 

 

 

 

   

Mgr. Jaroslav Seman 
primátor mesta - poskytovateľ 

 Ing. Ján Smandra 
prezident MŠK - prijímateľ 

 


