
Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Podbiel 

číslo 7/2015

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podbiel č. 2/2013 medzi 
zmluvnými stranami označenými ako:

Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Obec Podbiel
027 42 Podbiel 210 
starosta Slavomír Korčuška 
00314790
VÚB, a.s., pobočka Tvrdošín
23723332/0200
043-5381031

a

Prijímateľ:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontakt:

OZ. Starí Slovania
027 42 Podbiel 418 
Pavol Tmák, predseda 
42216346
Slovenská sporiteľňa, a.s.,
5029667346/0900
0904149515

Článok 1 
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Podbiel vo výške 2.000,- eur.
2. Dotáciu poskytuje poskytovateľ bezhotovostne, prevodom na účet prijímateľa. Dotácia sa 

neposkytuje jednorázovo, ale podľa naplňovania príjmov poskytovateľa priebežne počas celého 
rozpočtového roka.

3. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Poskytovateľ si vyhradzuje právo, v závislosti 
na naplňovaní príjmov obce, dotáciu neposkytnúť alebo poskytnúť len jej časť. V takomto prípade 
poskytovateľ nezodpovedá prijímateľovi za vzniknuté výdavky, ani za prípadné škody.

4. Dotáciu možno poskytnúť len prijímateľovi, ktorý nemá voči poskytovateľovi nesplnené 
záväzky.

5. Prijímateľ prijíma dotáciu podľa ods.l bez výhrad, v plnom rozsahu a za podmienok 
uvedených v tejto zmluve.

Článok 2 
Podmienky použitia dotácie 

a povinnosti prijímateľa dotácie

1. Dotácia je určená na zabezpečenie financovania činností prijímateľa súvisiacich s účasťou 
na športových súťažiach, organizovaním športových podujatí a prevádzkovaním používaných 
zariadení, ktoré slúžia na zabezpečenie športových aktivít prijímateľa.

2. Dotáciu nie je možné použiť ako dotáciu alebo pôžičku iným právnickým alebo fyzickým 
osobám, ani financovať podujatia organizované alebo realizované inými právnickými a fyzickými 
osobami. Dotáciu nie je možné použiť na nákup alkoholických nápojov, na financovanie miezd



a platov vlastných zamestnancov a na financovanie nákladov súvisiacich s osobnými potrebami 
osôb, podieľajúcich sa na činnosti prijímateľa podľa ods.l.

3. Prijímateľ je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Ak prijímateľ nie je osobou povinnou v zmysle citovaného 
zákona, musí počas piatich rokov od podpisu tejto zmluvy uchovávať všetky účtovné doklady 
súvisiace s poskytnutou dotáciou podľa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy.

4. Prijímateľ nesmie previesť poskytnutú dotáciu na iný účet ako ten, na ktorý mu bola 
poskytovateľom poskytnutá.

5. Prij ímateľ j e oprávnený poskytnutú dotáciu použiť v termíne do 31.12.2015.
6. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť finančné prostriedky z dotácie na oprávnené 

výdavky celého kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá.
7. Prijímateľ je povinný použitie dotácie zúčtovať do 30.11.2015. Písomné zúčtovanie, 

vrátane zoznamu účtovných dokladov príslušného kalendárneho roka, predloží v tomto termíne 
Obecnému úradu v Podbieli. Ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný jej 
nevyčerpanú časť bezodkladne vrátiť do 30.11.2015, na účet poskytovateľa, ktorý je uvedený 
v tejto zmluve. Ak prijímateľ bude poskytnutú dotáciu čerpať po termíne zúčtovania, je povinný 
požiadať Obecný úrad do 20.11.2015 o predĺženie termínu zúčtovania písomnou formou.
V prípade ak prijímateľ požiadal o predĺženie zúčtovania dotácie do 31.12.2015, je povinný 
vykonať zúčtovanie do 10.01.2016. Ak dotáciu nevyčerpal ani po predĺžení času zúčtovania, je 
povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do 31.12.2015.

Článok 3 
Sankcie

1. Ak prijímateľ dotácie nesplní podmienky a povinnosti určené touto zmluvou, nebude mu 
najmenej v období troch nasledujúcich rokov poskytnutá žiadna dotácia z rozpočtu Obce Podbiel.

Článok 4 
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

2. Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to 
výlučne vo forme písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného obidvoma zmluvnými stranami.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom jej zverejnenia na intemetovej stránke poskytovateľa.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane poskytovateľ aj 
prijímateľ.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a dobrovoľne ju 
potvrdzujú svojimi podpismi.

V Podbieli


