
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

 z rozpočtu obce Dulova Ves 

č. 6/2019 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ dotácie:  Obec Dulova Ves 

Dulova Ves 18 

082 52 Kokošovce 

IČO: 00 327 000 

DIČ: 202 122 5470 

Bankové spojenie: SK66 0200 0000 0000 0902 2572 

v zastúpení: Ing. Barbora Ježiková, starostka 

(ďalej iba „obec“) 

 

Príjemca dotácie:   Telovýchovná jednota ŠM Dulova Ves 

DulovaVes, 082 52 

IČO: 42419069 

DIČ: 212 000 4502 

Bankové spojenie: SK36 0200 0000 0035 0219 8655 

v zastúpení: Lukáš Bidovský, prezident 

 

uzatvárajú túto zmluvu v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015, o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Dulova Ves. 

 

 

 

 



Článok II 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v celkovej výške 4600 € (slovom štyritisícšesťsto 

eur), a to na jednotlivé oddiely nasledovne: pre futbalový oddiel na jesennú sezónu rok 2019 

vo výške 3500 Eur, pre oddiel folklórna skupina Delňanka na rok 2019 vo výške 500 Eur, 

pre stolnotenisový oddiel na ročník 2019/2020 vo výške 600 Eur. Bližšia špecifikácia účelu 

poskytnutia dotácie vyplýva zo žiadosti prijímateľa o dotáciu, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

2. Dotáciu nemožno použiť na: 

a. úhradu miezd, platov a odmien, 

b. nákup alkoholických a tabakových výrobkov, 

c. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, 

d. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, 

e. honoráre pre organizátorov akcií, projektov a podujatí, 

f. odmenu pre žiadateľa dotácie alebo inej osoby so spoluúčasťou žiadateľa 

3. Dotáciu podľa bodu 1/ poskytuje poskytovateľ na základe uznesenia Obecného 

zastupiteľstva obce Dulova Ves č. 48/2019 zo dňa 22. 7. 2019. 

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ dotácie vyplatí predmetnú čiastku prevodom na účet príjemcu dotácie do 15 

dní odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

2. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť dotáciu len v súlade článkom II tejto zmluvy, a to do 

jedného mesiaca od ukončenia sezóny. 

3. Príjemca dotácie je povinný písomne (e-mailom) informovať poskytovateľa dotácie o 

každej podstatnej zmene základnej charakteristiky projektu podľa čl. II tejto zmluvy, najmä 

zmene trvania a termínu projektu a mieste realizácie projektu. 

4. V prípade, že príjemca dotácie zistí, že nie je schopný dotáciu použiť v súlade so 

stanovenými podmienkami, je povinný dotáciu vrátiť v lehote do 15 dní odo dňa, kedy k 

zisteniu došlo, a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo prevodom na účet 

poskytovateľa dotácie. 



5. Príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie poskytnutej 

dotácie v termíne do 30 dní po ukončení obdobia, na ktoré bola dotácia poskytnutá. 

6. Príjemca dotácie, ktorý použil dotáciu na iný účel ako bola poskytnutá, je povinný zaplatiť 

penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň od obdržania 

dotácie do vrátenia neoprávnene použitej sumy, najviac do výšky poskytnutej sumy, a to 

v hotovosti do pokladne obecného úradu. Neoprávnené použitie dotácie sa v zmysle § 31 

zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy považuje za porušenie finančnej disciplíny. 

7. Príjemca dotácie, ktorý nevyúčtuje dotáciu v stanovenom termíne je povinný zaplatiť penále 

vo výške 0,1 % z poskytnutej dotácie za a každý aj začatý deň od omeškania až do dňa 

doručenia vyúčtovania dotácie. 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy a podmienky vyslovene touto zmluvou neupravené sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 

súhlasu s ňou ju podpisujú. 

 

V Dulovej Vsi, dňa 25. 7. 2019. 

 

Za obec:       Za príjemcu dotácie: 

 

 

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

          Ing. Barbora Ježiková           Lukáš Bidovský 

              starostka obce 


