
 

Zmluva o poskytnutí  finančnej dotácie  

z rozpočtu obce Dubník 

 

medzi účastníkmi: 

 

 

l/  O b e c  DUBNÍK  

    sídlo 941 35  Dubník č. 244  

    IČO: 00308889 

    Zastúpená:  Ing. Jozef Ostrodický – starosta obce 

    Bankové spojenie: OTP Banka Nové Zámky 

    Číslo účtu: 10132998/5200, IBAN: SK36 5200 0000 0000 1013 2998 

    ako p o s k y t o v a t e ľ   dotácie 

 

a 

2/ TJ  DRUŽSTEVNÍK  DUBNÍK 

     sídlo: 941 35  Dubník č. 244 

     IČO: 42427720 

     Zastúpené: Tibor Šimonek – predseda TJ Družstevník Dubník 

     Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

     Číslo účtu: 5073543623/0900, IBAN: SK14 0900 0000 0050 7354 3623 

     ako  p r í j e m c a    dotácie 

 

uzavreli v zmysle § 51 zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

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

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o poskytnutí 

dotácie z rozpočtu obce v roku 2019. 

 

 

 

I.  

Predmet zmluvy 

 

1) Obec v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 18/2018 zo dňa 12.12.2018 

    poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 8.000,00 Eur, slovom: osemtisíc  Eur.  

2) Dotácia bude použitá podľa rozpočtu pripojeného k žiadosti, na náklady spojené    

    s realizáciou: 

- Podpory športu a pohybových aktivít mládeže 

- Vytvorenia vhodných materiálnych podmienok pre športovcov 

- Získania záujmu mládeže o futbal 

- Obnovu športových tradícií organizovaním miestnych športových podujatí 

3) Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

 

 

II. 

Spôsob platby 

 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu na 

základe tejto zmluvy dvomi splátkami.  



 

 

III.  

Iné dohodnuté podmienky 

 

 

1) Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. 

2) Príjemca dotácie je povinný: 

- Vykonať jej vyúčtovanie najneskôr do 30.11. príslušného roka 

- Predložiť kópie účtovných dokladov o čerpaní pridelených finančných prostriedkov 

a rekapituláciu vyčerpaných finančných prostriedkov, pričom účtovné doklady musia 

mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve, 

- Nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet obce z ktorého bola dotácia 

poskytnutá a zaslať avízo o vrátení nedočerpaných finančných prostriedkov 

3) Príjemca, keď nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je 

v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do 

31.12.2019. 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

 V neupravených vzťahoch sa účastníci riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka 

a zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a všeobecne 

záväzným nariadením Obce Dubník č. 9/2008. 

 

V Dubníku, dňa 11.2.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Ostrodický     Tibor Šimonek 

      starosta obce                                            predseda TJ Družstevník Dubník 

 

 

 


