
Zmluva 

o poskytnutí  finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zbehy 

číslo : 48/2022 

 
OBEC   ZBEHY 

Sídlo : Obecný úrad 69, 951 42  Zbehy 

IČO :   00308 668 

DIČ:    2021102941 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.  

IBAN :  SK32 5600 0000 000966773001 

V zastúpení :  Ing. Adam Žákovič, starosta obce 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“) 

a 

Príjemca 

Názov:      Telovýchovná Jednota Slovan Zbehy 

Právna forma:  Občianske združenie 

Adresa sídla:    Zbehy   

Zastúpená/é:    Vladimír Lauko 

IČO:                31875921   

DIČ:               2021084109 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, IBAN:  SK 6009 0000 0000 0031234766 

 

ako príjemca dotácie (ďalej iba „ príjemca“)  

 

uzavreli 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 VZN č. 4/2020 

 

                                      Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu                            

                                                      obce  na rok 2022 

 

I. 

Predmet zmluvy a výška dotácie 

Obec v zmysle citovaného VZN č.4/2020  poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2022 

na základe žiadosti vo výške 5000,- eur. 
    

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi účelovo 

viazanú dotáciu z rozpočtu Obce Zbehy a to za splnenia podmienok uvedených v tejto zmluve.  

Obec Zbehy poskytne dotáciu v súlade s rozpočtom obce Zbehy a súčasne VZN č. 4/2020.   

 

II.  

Účel, lehota,  zúčtovanie a podmienky použitia dotácie 

Názov projektu: „Reprezentácia obce“ 

Príjemca dotácie ju môže použiť na účel : Zabezpečenie a zrealizovanie akcie „reprezentácia 

obce“ zameranej na podporu športu a zdravého životného štýlu občanov. Príjemca zabezpečí 

reprezentovanie obce formou športu – futbal. Dotácia sa použije na účel – príprava 

športovcov na športové turnaje, organizácia a zúčastňovanie sa na turnajoch za účelom 

reprezentácie Obce Zbehy vo futbale. 



Dotáciu je možné použiť na bežné výdavky. Dotácia môže byť použitá na preukázané 

výdavky od 30.7.2022, ktoré boli pužité v súlade s účelom dotácie. Druh oprávnených 

nákladov: 

Propagačné materiály  

Materiálno-technické zabezpečenie  

Občerstvenie 

Ubytovanie 

Športové vybavenie 

Športové potreby, dresy 
Prijímateľ sa zaväzuje realizovať projekt v zmysle svojej žiadosti o poskytnutie dotácie.  

Prijímateľ nie je povinný realizovať všetky aktivity projektu a to najmä v prípade, ak danú 

aktivitu nebolo možné realizovať v dôsledku vyhlášky vydanej Úradom verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, resp. regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom pre oblasť 

realizácie projektu, a to ani v náhradnom termíne, najneskôr do 15.12.2022.  

 

Prijímateľ sa zaväzuje, že výdavky vynaložené pri realizácii projektu, ktoré sú financované z 

prostriedkov dotácie poskytovanej na základe tejto zmluvy, nebudú duplicitne hradené z iných 

zdrojov. Ak k zisteniu porušení tejto povinnosti dôjde po poskytnutí dotácie, je prijímateľ povinný 

vrátiť poskytovateľovi dotáciu v rozsahu výdavkov, pri ktorých došlo k porušeniu tejto 

povinnosti. Ak k zisteniu dôjde pred poskytnutím dotácie, poskytovateľ si vyhradzuje právo znížiť 

výšku poskytovanej dotácie v rozsahu výdavkov, pri ktorých došlo k porušeniu tejto povinnosti.  

Prijímateľ sa zaväzuje prijať dotáciu za podmienok uvedených v tejto zmluve  a VZN Obce 

Zbehy č. 4/2020. 

 

Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 

Dotáciu možno použiť do  19.12.2022. Podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom 

Obce Zbehy  podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Zúčtovanie poskytnutej dotácie musí byť 

predložené do 20.12.2022. 

V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie 

vrátiť späť na účet obce do 30.12.2022, pričom dňom vrátenia dotácie sa rozumie deň 

pripísania čiastky na účet obce Zbehy. 

 

Finančné vyúčtovanie dotácie predkladá prijímateľ len na predpísanom formulári,  ktoré je 

prílohou č. 2 tejto zmluvy. Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať:  

a) dokumentáciu, ktorou preukázateľným spôsobom doloží (napr. 

fotografie, text v tlači, materiáloch a pod.), že aktivita akcia, úloha 

alebo projekt bol financovaný z rozpočtu obce, resp. s jej 

finančným príspevkom uvedeným v presnej sume 

b) kópie všetkých účtovných dokladov (faktúry, príjmové a 

výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy, 

prezenčné listiny, dodacie listy a iné), ktoré preukázateľne, 

kompletne a správne zdokladujú použitie dotácie na schválený účel 

(podujatie, akciu, úlohu) v zmysle uzatvorenej zmluvy 

 

III. 

Spôsob platby 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným bankovým prevodom na účet organizácie. 

 

 

 



IV. 

Iné dohodnuté podmienky 

Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 

zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto 

termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Obce Zbehy. 

Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie bude Obec Zbehy postupovať v zmysle 

osobitných predpisov ( §31 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov) 

Obec vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami. 

Prijímateľ dotácie je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, 

účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 
Prijímateľ je povinný v príslušných propagačných materiáloch, na pozvánkach a ostatných 

tlačovinách určených k danému projektu a na dobre viditeľnom mieste v priestoroch, kde sa 

projekt bude realizovať uviesť: „Realizované s finančnou podporou Obce Zbehy“.  

 

Prijímateľ dotácie je povinný umožniť vykonať kontrolu v súlade s platnými právnymi predpismi 

a umožniť nahliadnutie do originálov dokladov. 

Ak prijímateľ dotácie nedodrží podmienky poskytnutia dotácie ako aj povinnosti vyplývajúce 

z VZN č. 4/2020 a zo zmluvy, toto konanie sa považuje za porušenie finančnej disciplíny 

a obec uplatní sankcie za porušenie finančnej disciplíny podľa príslušných ustanovení  zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  

V. 

Záverečné ustanovenia 

Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli a súhlasia s jej obsahom, čo 

potvrdzujú svojím podpisom. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň 

po jej zverejnení na webovej stránke obce. 

Akékoľvek zmeny zmluvy budú riešené výlučne písomnou formou dodatkov k zmluve. 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis a príjemca 

obdrží 1 rovnopis. 

 

V Zbehoch dňa 25.11.2022 

 

Za obec                                                                                 Za príjemcu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Adam Žákovič                                                             Vladimír Lauko 

      Starosta obce                                                                       Predseda  TJ Slovan Zbehy 

                                                                                    
 


