
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá 
 

Číslo zmluvy: 28/KP/HLZ/2022 

 

 

Žiadateľ: 

Obchodné meno: Stolnotenisový klub Stará Turá 

Sídlo:    Športová 503 

    Stará Turá, 916 01 

Zastúpený:    Erik Malek 

    predseda klubu  

IČO:    18046266 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu:    0041705488/0900 

IBAN:                                    SK73 0900 0000 0000 4170 5488 

 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno:  Mesto Stará Turá 

Sídlo:    SNP 1/2 

    Stará Turá, 916 01 

Zastúpený:   PharmDr. Leopold Barszcz 

    primátor mesta 

IČO:     312002 

Bankové spojenie:  VÚB 
IBAN:    SK67 0200 0000 0000 2062 2202 

 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 
1. Mesto Stará Turá na základe schváleného programového rozpočtu na rok 2022 a na 

základe stanoviska primátora mesta č. 16454/MSUST/KPM/2402/Krč poskytne 

Stolnotenisovému klubu Stará Turá priamu dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 840 €, 

slovom osemstoštyridsať eur. 

 

 

2. Zmluva sa uzatvára v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) 

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 v zmysle § 5 odsek 3 VZN č. 2/2021 – Nar. 

o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. 

 

 

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v odseku 1 tohto článku prijíma.  

Dotácia bude použitá na náklady spojené s činnosťou Stolnotenisového klubu Stará 

Turá v roku 2022 podľa predloženej žiadosti o dotáciu.  

 

 



Čl. II 

Účel dotácie 

 
Finančné prostriedky poskytnuté žiadateľovi môžu byť poskytnuté na úhradu 

nasledovných nákladov: rozhodcom a športovým komisárom, cestovné a prepravné 

náhrady, nájomné, náklady na športové sústredenia, športovú prípravu, turnaje, nákup 

výstroje a športových pomôcok. Z dotácie nemôžu byť hradené dary a ceny na tombolu. 

 

 

 

 

Čl. III 

Spôsob platby 
 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa na 

účet príjemcu na základe tejto zmluvy do 10 dní od jej účinnosti. 

 

 

 

 

Čl. IV 

Iné podmienky zmluvy 

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

zmluve. 

 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných 

prostriedkov. 

 

3. Príjemca musí vhodným spôsobom na plagátoch, pozvánkach, bulletinoch, v médiách, 

na výzdobe atď. zverejniť skutočnosť, že: „Podujatie (klub) finančne podporilo mesto 

Stará Turá“. 

 

4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu použiť do 15.12.2022.  

 

 

5. Príjemca je povinný predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie 

najneskôr do 20.12.2022.  

 

 

6. Ak príjemca nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie do stanoveného termínu alebo ju 

použije na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť 

na účet mesta, najneskôr do 31.12.2022. 

 

 

 

 

 

 



Čl. V 

Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie 

dostane prijímateľ dotácie a tri vyhotovenia poskytovateľ dotácie. 

 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia mať formu písomných, číselne 

označených dodatkov k tejto zmluve. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle mesta Stará Turá.  

 

4. Zmluva je záväzná a obaja účastníci vyhlasujú, že jej porozumeli a nemajú k zneniu 

žiadne výhrady. 

 

 

 

 

V Starej Turej, dňa 31.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     .......................................................           ....................................................... 

PharmDr. Leopold Barszcz                  Erik Malek 

        primátor mesta                          predseda STK Stará Turá 

 

 

 

 


