
Zmluva  

o poskytnutí finančnej dotácie 

podľa platného VZN č. 1/2018 
 

 

Článok I. 
Účastníci dohody: 

 

 

 

Poskytovareľ:   Obec Smolinské 

                          Obecný úrad 

                          S m o l i n s k é 

                          908 42 

                          zastúpená : Vladimírom Smolinským- starostom obce 

                          IČO: 00309991 

                          DIĆ:  2021049558 
 

Príjmateľ:         Telovýchovná jednota Družstevník Smolinské 

                          Futbalový oddiel 

                          Smolinské 

                          908 42 

                          zastúpení: Ing. Juraj Smolinský- predseda TJ Družstevník Smolinské 

                          IČO: 36081205 

                          DIČ: 202105361 

                          č.ú.:SK80 6500 0000 0000 2018 2868 

                          BIC:POBNSKBA  
 

 

Článok II. 

Predmet dohody 

 
2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe uznesenia obecného zastupiteľstva 

 č.2/10/2022 zo dňa 01.03.2022, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre 

organizáciu z rozpočtu obce na rok 2022. 

Pre príjmateľa bola pre rok 2022 schválená dotácia vo výške :6 000,--€  

slovom: šesťtisíc euro.  

Článok III. 

 

Účel poskytnutia finančnej dotácie 

 
3.1.Príjmateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na údržbu areálu a  kultúrno športové 

využitie v obci v roku 2022. 

 

Článok IV. 

Osobitné ustanovenia 

 
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančnú dotáciu príjmateľovi  

vo výške 6 000 € vkladom na účet TJ Smolinské č. ú.: 

 SK80 6500 0000 0000 2018 2868   BIC:POBNSKBA   do 03.04.2022 

  



4.2. Príjmateľ je povinný po zrealizovaní údržby areálu a kultúrno športovom vyžití v obci, na 

ktorú bola poskytnutá finančná dotácia z rozpočtu obce najneskôr však do 30.12.2022, odovzdať 

do podateľne poskytovateľa písomnú správu  

o použití finančných prostriedkov. Zároveň použitie dotácie vydokladovať fotokópiami účtových 

dokladov.( faktúry, pokladničné doklady...).   

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

poskytnutej dotácie, alebo nerealizovaním poskytnutej dotácie podľa článku III., je príjmateľ 

povinný v termíne do 31.12.2022 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa , 

č. ú.: SK95 0200 0000 0000 1262 6182 vedeného vo  VÚB  Senica, BIC: SUBAKBX  

4.4 V odôvodnených prípadoch môže žiadateľ požiadať o zmenu účelu použitia dotácie alebo 

zmenu termínu zúčtovania dotácie. O zmene účelu použitia finančných prostriedkov a zmene 

termínu zúčtovania dotácie rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

4.5 Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia a finančné prostriedky z nej neboli vyčerpané, 

je povinný vrátiť ich nevyčerpanú výšku v termíne zúčtovania podľa odseku4.3 na  účet, 

z ktorého bola dotácia poskytnutá. 

4.6 Pri porušení finančnej disciplíny žiadateľom postupuje obec podľa § 31 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Kontrolu plnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia 

vykonáva hlavný kontrolór. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 
5.1.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej po dva zostávajú 

poskytovateľovi a po dve príjmateľovi. 

 

 

 

V Smolinskom, dňa: 17.03.2022 

 

poskytovateľ:                                                  príjmateľ 

 


