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ZMLUVA č. 2/2021 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod uzatvorená v zmysle§ 7 odst. 4. Zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a následne VZN obce Závod 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce zo dňa 21. 10. 2008 

medzi 

Poskytovateľom: 
Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
( ďalej len poskytovateľ) 

Príjemcom: 
Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
( ďalej len žiadateľ) 

OBEC ZÁVOD 
Sokolská 243, 908 72 Závod 
Ing. Peter Vrablec - starosta obce 
00310158 
2020380131 
Prima banka Slovensko a.s., Malacky 
3203250003/5600 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

a 

Športový klub Závod 
Sokolská 81, 908 72 Závod 
Adriánom Mikuličom 
3179273 
ČSOB 
4006117945/7500 
SK78 7500 0000 0040 0611 7945 

Článok I 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 3 250,00 € (slovom: 
dvetisíc EUR), ktoré sa príjemca zaväzuje použiť v plnej výške na bežné výdavky, s účelovým 
určením na 

- zabezpečenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosť žiackych družstiev 
v obci Závod vo výške 1 138,00 € a 

- na zabezpečenie činnosti futbalových družstiev Závod vo výške 2 112,00 €. 

Článok II 
Podmienky použitia dotácie 

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a príjemca sa zaväzuje použiť ich 
v zmysle § 19 odst. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, len na účel ktorý je uvedený v čl. 1. tejto zmluvy. 

2. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami sa finančné 
prostriedky uvedené v čl. I poskytnú žiadateľovi bezhotovostným prevodom na účet 



Článok III 
Záverečné ustanovenia 

1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa povazuje za porusenie finančnej 
disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príjemca, ktorý porušil finančnú 
disciplínu, je povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu obce. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane príjemca a jeden 
poskytovateľ. 

3. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou 
písomných dodatkov. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

V Závode dňa 19.5.2021 V Závode dňa 19.5.2021 

Za poskytovateľa: Za príjemcu: 

I "' -•- -- -, r.,-.-. .._,OJ.__ \JUVV 

FINANČNÚ OPERÁCIU ALEBO JEJ ČASŤ JE -Nlé-Jé MOŽNÉ VYKONAŤ, V NEJ POKRAČOVAŤ ALEBO 

VYMÁHAŤ POSKYTNUTÉ PLNENIE, AK SA FINANČNÁ OPERÁCIA ALEBO JEJ ČASŤ UŽ VYKONALA 

Ing. Peter Vrablec - starosta obce Elena Maxianová - účtovníčka 

19.5.2021 19.5.2021 

dňa podpis dňa podpis 


