
1 

 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

 

 

1. Poskytovateľ:  OBEC JÁNOVCE 

so sídlom: Jánovce 248, 059 13 

zastúpený: Jozef Baran, zástupca starostu 

 

IČO:00326259 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

č. účtu: 5078440308/0900 

IBAN -  SK34 0900 0000 0050 7844 0308 

 

2. Prijímateľ: Obecný futbalový klub Jánovce 

Predseda OFK : Bc. Vladimír Berčo  

Sídlo: Jánovce č. 126, 059 13  

IČO: 42083915 

DIČ: 2022825178 

Číslo účtu VÚB: 4310195403 

IBAN – SK63 3100 0000 0043 1019 5403 

 

 

I. 

 

Predmet zmluvy 

  

1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán 

nevyhnutných na zabezpečenie efektívneho poskytnutia, použitia a kontroly dohodnutého 

účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov / dotácie / z rozpočtu Obce Jánovce 

v zmysle platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce. 

  

II. 

Výška a účel dotácie 

  

2.1. Poskytovateľ dotácie poskytne dotáciu vo výške 5.000,- eur / slovom päťtisíc eur /  

prijímateľovi uvedenému v tejto zmluve a to: 

- prvá splátka  2500,- Eur najneskôr do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, druhá splátka 2 500,- 

Eur  do 5 dní od doručenia vyúčtovania prvej splátky  

 

2.2. Dotácia uvedená v odseku 2.1. tejto zmluvy bola v zmysle § 8, ods. 4 VZN č. 4/2017 

schválená  rozhodnutím OZ dňa 31.01.2019, uznesením č. 08/2019 

 

2.3. Dotácia uvedená v odseku 2.1. tejto zmluvy je poskytovaná prijímateľovi dotácie výlučne 

za účelom podpory a rozvoja futbalu v obci Jánovce.  
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III. 

Doba platnosti zmluvy 

  

3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019. 

3.2. Predčasné ukončenie platnosti tejto zmluvy je možné vykonať iba písomnou dohodou 

zmluvných strán. Predchádzajúca veta neplatí, ak došlo k porušeniu zmluvných podmienok 

dohodnutých podľa tejto zmluvy a platného VZN. 

 

IV. 

Práva, povinnosti a sankcie zmluvných strán 

 

 4.1. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu hospodárne a v súlade s účelom a za 

podmienok uvedeným v odseku 2.3. tejto zmluvy. 

 

4.2. Prijímateľ sa zaväzuje vyúčtovať použitie poskytnutej dotácie do 30 dní odo dňa splnenia 

účelu, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do 15.01.2020.  

  

4.3. Vyúčtovanie dotácie sa musí urobiť písomne. Za správnosť vyúčtovania poskytnutej 

dotácie zodpovedá štatutárny zástupca žiadateľa. 

 

4.4. Prijímateľ sa zaväzuje pri všetkých aktivitách, na ktoré mu zo strany obce bola 

poskytnutá dotácia prezentovať poskytovateľa dotácie a dbať o šírenie dobrého mena 

poskytovateľa. Pri akciách spolufinancovaných z viacerých zdrojov dbať pri prezentácii na 

dodržiavanie primeranej pomernosti pri prezentácii jednotlivých spolufinancujúcich podľa 

výšky poskytnutých prostriedkov.  

       

4.5. Prijímateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o objektívnych 

prekážkach brániacich použitiu dotácie, alebo jej časti v súlade s účelom, podmienkami a 

lehotou dohodnutou v tejto zmluve a najneskôr do 30 dní od doručenia tejto informácie vrátiť 

poskytnutú dotáciu alebo jej časť, ktorú nepoužije do dňa splnenia účelu poskytnutej dotácie, 

dohodnutého v odseku 4.1. tejto zmluvy. 

 

4.6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytovateľovi, alebo ním povereným osobám, na písomné 

požiadanie umožniť počas doby platnosti tejto zmluvy a v nasledujúcich piatich rokoch, 

vykonanie fyzickej a účtovnej kontroly použitia dotácie poskytnutej podľa tejto zmluvy vo 

svojom sídle a na iných relevantných nebytových priestoroch, ako aj nahliadnutie do 

originálov všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa použitia poskytnutej dotácie (napr. 

Doklady o všetkých príjmoch a výdavkoch prijímateľa za príslušný kalendárny rok, 

výdavkové pokladničné doklady, potvrdenia o nákupe tovaru a pod. ) 

 

4.7. V prípade zistenia nedodržania účelu použitia poskytnutej dotácie, alebo jej časti, ktoré 

prijímateľ sám neohlásil poskytovateľovi, sa prijímateľ zaväzuje vrátiť poskytnutú dotáciu. 
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V. 

Záverečné ustanovenia 

  

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 

5.2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom poskytovateľ dostane 1 vyhotovenie a 

prijímateľ 1 vyhotovenie. 

 

5.3. Akékoľvek doplnky k tejto zmluve možno urobiť len v písomnej forme, pričom sa 

prihliadne k druhej vete odseku 3.2. tejto zmluvy. 

 

5.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia. 

 

5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevyhovujúcich podmienok, zmluvu si prečítali, jej 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

V Jánovciach, dňa .............................. 

 

 

Za prijímateľa:                                                     Za poskytovateľa: 

 

 

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

Bc. Vladimír Berčo, predseda OFK                             Jozef Baran, zástupca starostu 

 

 

 

 


