
Zmluva o poskytnutí dotácie 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník") v spojení s§ 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 583/2004") a uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 124/2019 zo dňa 9. decembra 2019. 

Poskytovateľ 

Príjemca: 

medzi zmluvnými stranami: 

Mesto Žiar nad Hronom 
štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
Sídlo: š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
ICO: 00321125 DIC: 2021339463 Nie je platcom DPH. 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
Císlo účtu: 14621422/0200 
IBAN: SK87 0200 0000 0000 1462 1422 
(ďalej ako „poskytovateľ") 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolnä Ždaňa, s.r.o. 
štatutárny orgán: Mgr. Igor Rozenb@rg, PhD., MBA, konateľ spoločnosti 
sídlo: Partizánska 154/1 O, 965 01 Žiar nad Hronom 
ICO: 47 239 140 DIC: 2023526890 IC DPH: SK2023526890 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, 
Vložka č. 22307/S 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
Císlo účtu: 5308112001/5600 
IBAN: SK85 5600 0000 0053 0811 2001 
(ďalej ako „príjemca") 

Článok 1. 

1. Poskytovateľ je spoločníkom v spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o.,
ICO: 47 239 140, so sídlom Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom a to o veľkosti
obchodného podielu o veľkosti 50%.

2. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi v súlade s § 7 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z. z. na základe schváleného rozpočtu poskytovateľa pre rok 2019 v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 124/2019 zo dňa 9. decembra 2019, a to za
účelom podpory športovej činnosti v meste Žiar nad Hronom.

3. Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 62 000,00 €, slovom šesťdesiatdvatisíc Eur, a
to výlučne za účelom zabezpečenia podpory činnosti futbalového klubu a to vo všetkých
kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a organizačno - administratívne
zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocvični a ihrísk, na dopravu,
ubytovanie, štartovné, cestovné a rozhodcovskú činnosť v roku 2020.

4. Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu v štyroch (4) mesačných platbách v sume 15 500,00 €,
splatných nasledovne:
• prvá platba do .15. marca 2020
• druhá platba do 30. apríla 2020
• tretia platba do 31. júla 2020
• štvrtá platba do 31. októbra 2020
a to formou prevodu finančných prostriedkov na účet príjemcu, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.





6. Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží poskytovateľ
a jeden rovnopis príjemca.

7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu
a bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Žiari nad Hronom, dňa MJ.-.2020 

Poskytovateľ: 
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primátor 

V Žiari nad Hronom, dňa .1�.?�2020 

Príjemca: 

Mgr. Igor Rozenber�hD., MBA 
konateľ spoločnosti 

Mesto Žiar nad Hronom FK POHRONIE Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa, s.r.o. 
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