
Zmluva o poskytnutí dotácie
uzavretá podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka 

medzi

Prijímateľom: SUP BOX – SLOVAKIA PÚCHOV
Sídlo:

020 01 Púchov

Zastúpený: Peter Ďurdík
štatutárny zástupca

IČO:
DIČ:
Zápis v registri: MV SR pod č. VVS/1-900/90-33791

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu:

Poskytovateľom: Mesto Púchov
Sídlo: Štefánikova 821/21

020 01  Púchov
Zastúpený: Mgr. Marián Michalec

     primátor mesta
IČO: 00 317 748
DIČ: 2020615630
Bankové spojenie: DEXIA banka .
Číslo účtu: 2907427001/5600

Čl. I
Predmet  zmluvy

Mesto Púchov na základe schváleného programového rozpočtu pre rok 2011 uznesením MsZ 
č. 91/2010 zo dňa 10.12.2010 a uznesením MsR č. 76/2011 zo dňa 25.05.2011 poskytne SUP BOX 
Slovakia Púchov v roku 2011 dotáciu podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy vo výške 200,-- €, slovom: dvesto Eur.

Čl. II
Účel dotácie

Finančná čiastka, ktorá je predmetom tejto zmluvy môže byť použitá na hradenie nákladov 
spojených s účasťou na ligových a pohárových zápasoch podľa rozpisov v športovom kalendári na rok 
2011 za účelom zviditeľnenia boxu v Púchove.

Čl. III
Podmienky zmluvy

Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky len na účel vymedzený touto 
zmluvou.

Prijímateľ dotácie sa zaväzuje zúčtovať dotáciu v zmysle bodu 5.5 VZN č. 13/2007 a predložiť 
ho Mestu Púchov najneskôr do 21. decembra 2011.

Čl. IV
Finančnú čiastku vo výške 200,- euro je možné vyplatiť  prijímateľovi  po nadobudnutí  tejto 

zmluvy.



Čl. V
Ostatné ustanovenia

1. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel 
dohodnutý  v Čl.  II   tejto  zmluvy.  Žiadateľ  je  povinný  vrátiť  poskytovateľovi  aj  tú  výšku 
finančných prostriedkov, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie.

2. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane  SUP 
BOX – SLOVAKIA PÚCHOV.

3. Zmluva je záväzná a obaja účastníci vyhlasujú, že jej porozumeli a nemajú k zneniu žiadne 
výhrady.

4. Všetky prípadné konflikty týkajúce sa tejto zmluvy sa budú riešiť  podľa platných právnych 
noriem.

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta 
Púchov.

6. Zmluva bola zverejnená dňa.......................

V Púchove, 10. júna  2011

––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––
Peter Ďurdík            Mgr. Marián Michalec
     primátor mesta

 


