
                                                                                                                                         

Zmluva 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce  

podľa platného VZN č. 1/2018 

 

 
Článok 1 

Účastníci dohody 

 

Poskytovateľ: 

Obec Horovce 

zastúpená starostom: Erikom  Timkom 

so sídlom   Horovce 25 

bankové spojenie:  VÚB  Michalovce 

IBAN:      SK 03 0200 0000 0000 2622 3552 

DIČ: 2020738841 

IČO:  00325198 

 

ďalej poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“) 

a 

 

Prijímateľ 

 Obecný športový klub Horovce 

zastúpená  Milanom Marjovom 

so sídlom: Horovce 212  

IČO: 170785547 

DIČ:  2020748279 

bankové spojenie:. SP Michalovce 

IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990 

ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 

 

 

Článok 2 

Predmet dohody 

 

 

2.1  Táto zmluva sa uzatvára na základe platného VZN č.1/2018 o poskytovaní dotácii  

z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre fyzické a právnické 

osoby a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2019. 

  Pre prijímateľa bola pre rok 2019, v súlade s VZN č.1/2018,schválená dotácia 

 vo výške  3500 Eur slovom :    Tritisícpäťstoeur.  

  

 

Článok 3. 

Účel poskytnutie dotácie 

 

3.1   Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť  na činnosť OŠK- štartovné za športové 

súťaže, odmeny pre delegované osoby, cestovné pre hráčov a odstupné za transfery hráčov,  



materiál spojený s údržbou ihriska a šatni, občerstvenie, poplatok za internet, čistiace 

prostriedky na pranie dresov,    

3.2. Do dotácie sa  nezhrňujú poplatky použité za nákup alkoholických  nápojov.   

 

 Článok 4. 

Osobitné ustanovenia 

 

4.1  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu  v čiastkach,  prijímateľovi na číslo účtu 

uvedené v článku tejto zmluvy do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy. 

 

 

4.2  Prijímateľ je povinný po zrealizovaní  činnosti,   ktorú bola poskytnutá účelová dotácia 

z rozpočtu obce, do 30 dní najneskôr však do 15.12.2019, odovzdať do podateľne 

poskytovateľa  použití dotácie. Zároveň použitie  dotácie predloží prijímateľ na prepísanom 

tlačive poskytovateľa. Pri zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží  zoznam  dokladov, ktorého 

prílohou budú kópie  účtovných  dokladov. 

 

4.3   V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania dotácie  je prijímateľ povinný  v termíne do 

31.12.2019  vrátiť  poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa. 

 

4.4 V prípade, že žiadateľ nedodrží podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie, obec to bude 

považovať za porušenie finančnej disciplíny a uplatní sankcie podľa osobitného predpisu 

(§31, zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy). 

 
 

 

 

Článok 5. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

5.1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa 

platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

5.2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 

svojím podpisom. 

5.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán 

 

5.4  Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých  obec obdrží  2 rovnopisy 

a príjemca obdrží 1 rovnopis. 

 

 

 

V Horovciach   dňa 18.01.2019 

 

 

Za obec:                                                                                          Za príjemcu 

 

 

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



 

 

 
 


