
ZMLUVA 
O poskytnutí dotácie z rozpočtu 

Obce Jánovce 
 
Uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami označenými ako 
 
Poskytovateľ:           Obec Jánovce 
Zastúpený:                Jozef Kacvinský 
IČO:                            00326259 
Bankové spojenie:    SK34 0900 0000 0050 7844 0308 
                                    Slovenská sporiteľňa a.s. 
 
Prijímateľ:                  Obecný futbalový klub 
                                      Jánovce 
Zastúpený:                Bc. Vladimír Berčo 
IČO:                            42083915 
Číslo účtu:                 4310195403/3100 
Peňažný ústav:         Volksbank Slovensko a.s. 
 
 

Čl. 1. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Jánovce v sume:  

4 000,-  Eur (slovom štyritisíc eur) za účelom financovania výdavkov 
spojených s prevádzkou telovýchovného združenia podľa Čl. 2. ods. 1. 
 

Čl. 2. 
Účel zmluvy 

 
1. Dotácia je určená na úhradu bežných výdavkov a to:  

- výplata rozhodcov 
- energia 
- platba cestovného /autobusová preprava osôb na futb. zápasy/ 
- náklady spojené s registráciou hráčov, prestupmi, hosťovaním (faktúry 

vystavené PFZ) 
- materiálové vybavenie klubu (dresy, štulpne, lopty, siete, PHM do 

kosačky, vápno, čist. a hyg. potreby, zámky) 
 

2. Obec Jánovce (ďalej len „poskytovateľ“) poskytuje dotáciu na základe 
uznesenia OZ č. 6/2017 zo dňa 24. 02. 2017 vo forme bežného transferu. 

3. Prijímateľ prijíma uvedenú dotáciu v Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy bez výhrad, 
v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a súčasne sa 
zaväzuje použiť ich výlučne na zabezpečenie účelu, na ktorý sa prostriedky 
poskytli. 

 
 
 

 



Čl. 3. 
Podmienky použitia finančného príspevku a povinnosti prijímateľa 

 
1. Finančný príspevok je účelovo viazaný. Prijímateľ sa zaväzuje použiť 

poskytnutú dotáciu len na realizáciu financovania účelu podľa Čl. 1 ods. 1 
v členení výdavkov podľa Čl. 2 ods. 1. 

2. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu do 31. 12. 2017. 
3. Prijímateľ je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so 

zákonom č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
4. Ak prijímateľ nebude realizovať účel, na ktorý bola dotácia podľa Čl. 2 ods. 1 

zmluvy poskytnutá, je povinný neodkladne informovať o tejto skutočnosti 
poskytovateľa a vrátiť dotáciu v plnom rozsahu na účet obce Jánovce. 

5. Ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný jej nevyčerpanú 
časť bezodkladne vrátiť na účet obce Jánovce do 31. 12. 2017.  

6. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu 
a priebežnú finančnú kontrolu, alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia 
s poskytnutou dotáciou podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Čl. 4. 

Vyúčtovanie finančného príspevku 
 

1. Prijímateľ je povinný použitie dotácie vyúčtovať.  
2. Prijímateľ je povinný vyúčtovať dotáciu od poskytovateľa podľa Čl. 1 ods. 1. 
3. Predloženie vyúčtovania poskytnutej dotácie podľa ods. 1 a 2 je základnou 

podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom rozpočtovom 
roku. 

 
Čl. 5. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Ustanovenia tejto zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán a to výlučne vo forme písomného dodatku odsúhlaseného oboma 
zmluvnými stranami.  

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ 
a jeden poskytovateľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia 
a dobrovoľne ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
 
V Jánovciach dňa: 28.02.2017 
 
                           signed                                                             signed 
Prijímateľ: ...........................................          Poskytovateľ: ........................................ 
 
 
 
 
 


