
Zmluva 
o poskytnutí dotácie – finančných prostriedkov  č. 7/2016 

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov 

 

I. 

Zmluvné strany 

Obec Bystrička,  Obecný úrad Bystrička,   

Bystrička č. 260,  038 04  Bystrička, SR ,  

IČO: 00316601  

konajúca starostom obce :Zdenka Maršalová 

/ ďalej len poskytovateľ/ 

 

FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. 

So sídlom : M. R. Štefánika 1010/25 ,  036 01 Martin 

IČO : 46 505 181 

Konajúca konateľom :  Ing. Miroslav Dolinský 

Zapísaná OR OS Žilina , oddiel.: Sro, vložka č. 55946/L 

Bankové spojenie : 2925870242/1100 

/ ďalej len príjemca/ 

II. 

Preambula 

2.1.Starostlivosť o potreby detí a mládeže patrí medzi priority samosprávy a preto sa Obec 
Bystrička bude  podieľať na podpore a rozvoji telesnej kultúry v danej oblasti.  

2.2. Príjemca je spoločnosť , ktorá je oprávnená na výkon špecializovaných činností v oblasti 
telesnej kultúry - lyžovanie a snowboarding. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení príjemcu  
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

III.  

Predmet zmluvy  



3.1.Predmetom tejto zmluvy je dohoda účastníkov zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže u príjemcu . 

3.2. Táto zmluva sa uzatvára  ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Obce 
Bystrička. : Právnickej osobe ktorá poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať 
dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu 
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov – 
rozvoj telesnej kultúry .  

3.3. Príjemca podal žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a obecné 
zastupiteľstvo schválilo dňa 7.2.2013 uznesením č.110/2013 poskytnutie dotácie vo výške 
ustanovenej vo čl. VI ods. 1 tejto zmluvy.  

IV. 

4.1. Účelom poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu poskytovateľa je :  základný 
výcvik lyžovania pre organizované skupiny detí predškolského a školského veku materskej 
školy a Základnej školy v Bystričke, pričom náplň a osnovy výučby upravuje Poriadok 
lyžiarskeho a snowboardového výcviku , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
 
 
4.2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu – finančné prostriedky len na účel  
uvedený v odseku 4.1 a to zapodmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

V.  

Všeobecné podmienky poskytnutia dotácie pre príjemcov 

 
 
5.2. Hmotnú zodpovednosť za poskytnuté finančné prostriedky dňom pripísania na účet 
príjemcu preberá príjemca. 
 
. 
 
                                                                      VI.  
                                      Výška finančného príspevku pre lyžiarsky kurz 
 
6.1. Výška  poskytnutého finančného príspevku na jedného žiaka s trvalým pobytom na území 
poskytovateľa je vo výške 45 €  

6.2. V cene je zahrnutá výučba lyžovania, didaktické pomôcky. 

6.3.  V cene nie sú zahrnuté dopravné náklady do a zo strediska, lístky na vleky a vypožičanie 
výstroja ( 5€ na jedno dieťa a celý výcvik ). Tieto náklady si hradia deti, resp. ich zákonní 
zástupcovia. 

6.4. Príjemca  po skončení lyžiarskeho výcviku  vystaví faktúru so splatnosťou 30 dní. 

 VII. 



7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  od 15.02.2016 do 19.02.2016 

 

                                                                   VIII. 

Podmienky uskutočňovania lyžiarskeho výcviku. 

8.1. Príjemca sa zaväzuje viesť dokumentáciu o jednotlivých výcvikoch vo forme prezenčnej 
listiny v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi predškolských a školských zariadení.  

8.2. Príjemca prevezme deti na lyžiarsky výcvik na dohodnutom mieste v lyžiarskom 
stredisku Jasenská dolina a nesie zodpovednosť za účastníkov počas výcviku. 

8.3. Príjemca zodpovedá sa realizáciu lyžiarskeho výcviku dohodnutom rozsahu.  

8.4  Materská a základná škola v Bystričke  poskytne príjemcovi  zoznam detí – účastníkov 
kurzu.  

IX. 

Záverečné ustanovenie 

9.1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len vo forme písomného 
dodatku k tejto zmluve. 
 
9.2. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a VZN Obce 
Bystrička. 
 
9.3.  Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch  vyhotoveniach s platnosťou originálu. 
 
9.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, rozumejú mu a nemajú 
výhrady voči obsahu a forme, zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo na znak svojho súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi. 
 

 
9.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po 
zverejnení zmysle príslušných predpisov. 
 
 
V Bystričke ,dňa  

 

 

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

poskytovateľ príjemca 


