
Dodatok číslo 2 ku 

 

Zmluve 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v spojení § 2 ods.2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce Selce č. 2/2005 

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce 

 

 

medzi 

 

 

 

Žiadateľom :  Futbalový športový klub 

   Sídlo: Športová 2, 976 11 Selce 

   Zastúpený: Ing. Dušanom Cabanom, prezidentom  ŠK Selce 

   IČO: 14221012 

   DIČ: 

   Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa BB 

   Číslo účtu: 50196574/0900 

   /ďalej len žiadateľ/ 

 

a 

 

Poskytovateľ:  Obec Selce 

   Sídlo: Selčianska cesta 132, 97611 Selce 

   zastúpená: Jánom Kupcom, starostom obce 

   IČO: 00313807 

   DIČ:2021121410 

   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

   Číslo účtu: 1200489001/5600 

   /ďalej len poskytovateľ/ 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom: 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy  

 

 Predmetom zmluvy je úprava poskytnutej dotácie z rozpočtu obce /navýšenie/ v sume: 

4 000,00 € (slovom: štyritisíc eur) schválené uznesením OcZ č.105/2018 zo dňa 29.10.2018, 

ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením : 

 zaplatenie autobusu na prepravu futbalového mužstva 

  údržbu hernej plochy 

  úhrada energií 

  poplatky SsFZ 

  materiálové zabezpečenie, tréningové veci  

 prenájom hracej plochy - umelý trávnik 

 občerstvenie po zápasoch u súpera 

 



Čl. II. 

Podmienky použitia dotácie 

 

1) Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich v 

zmysle § 19 ods.3 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v čl. I. tejto zmluvy. 

 

2) Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami sa finančné 

prostriedky uvedené v čl. I. poskytnú žiadateľovi  nasledovne: 

 Prvá časť dotácie vo výške 2 000,00 € v hotovosti 

 Druhá časť dotácie vo výške 2 000,00 € prevodom na BU žiadateľa  

Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I. tejto zmluvy je žiadateľ povinný vyúčtovať v termíne: 

Do 10.12.2018.  

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

 Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorené v zmysle 

§ 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods.2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Selce č. 6/2018 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce zo dňa 24.10.2018 

zostávajú nezmenené. 

 

 

V Selciach, dňa 07.11.2018 

 

 

 

Zmluva podpísaná : 

 

V Selciach 07.11.2018 

 

 

 

 Za obec       Za Športový klub Selce 

Ján Kupec       Ing. Dušan Caban 

 starosta obce Selce      prezident ŠK Selce 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


