
Z M L U V A  
 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

číslo: 1/2018 
 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonník a podľa   VZN č. 1/2015  
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubov medzi zmluvnými stranami označenými ako 

 

 
Poskytovateľ dotácie: Obec Jakubov 
               Jakubov č.191 
              900 63 Jakubov 
              Zastúpená:  Mgr. Petrom Gajdárom – starostom obce 
              IČO: 00304816 
              DIČ: 2020643625 
              Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
                                                      IBAN: SK30 5600 0000 0032 0382 7001         
 
Prijímateľ dotácie: TJ Záhoran JAKUBOV 
               Jakubov  
               900 63 Jakubov 
               Zastúpená: Jaroslav Ferenčák -  štatutárny zástupca 
               IČO: 30 802 555 
                                                       DIČ: 2020647607 
                            Bankové spojenie: UniCredit Bank 
                                                      IBAN: SK32 1111 0000 0013 1288 6001      
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1.  Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Jakubov 

prijímateľovi dotácie v zmysle  VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubov 
v platnom zmení (ďalej len „VZN“). 

2.  Finančné prostriedky budú použité na krytie nákladov na chod TJ a nákladov spojených 
s organizovaním futbalových podujatí.  

 
 

Článok 2 
Výška dotácie, termín vyúčtovania a kontrola použitia 

 
1. Finančné prostriedky vo výške 6 500 Eur, (slovom šesťtisícpäťsto eur), sa poskytujú prijímateľovi 

dotácie v zmysle schváleného uznesenia OZ č. 9/2018 zo dňa 20. marca 2018 na základe podanej 
žiadosti prijímateľa dotácie. 

2. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie použitej dotácie obci Jakubov v súlade 
s článkom 5 VZN na tlačive Prílohy č. 3  k VZN najneskôr do 15.12.2018.  

3. Obec Jakubov si vyhradzuje právo vykonať kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 
využitia poskytnutých finančných prostriedkov hlavným kontrolórom obce. 

 
 
 
 
 
 



Článok 3 
Povinnosti zmluvných strán 

 
1.  Finančné prostriedky budú prijímateľovi dotácie poukázané obcou Jakubov na uvedený účet do 14 

dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.  
2. Poskytovateľ dotácie bude akceptovať aj výdavky prijímateľa dotácie spojené s účelom dotácie, 

podľa článku 1. bod 2. na výdavky, ktoré prijímateľ dotácie vynaložil pred uzatvorením tejto 
zmluvy, ak boli vynaložené v roku 2018 . 

3. Prijímateľ dotácie je povinný zabezpečiť preukázateľným spôsobom publicitu  o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu obce, pričom výslovne uvedie, že aktivita alebo projekt bol financovaný z rozpočtu 
obce, resp. s jeho finančným príspevkom v presnej sume. 

4. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

5. Nevyčerpané prostriedky z poskytnutej dotácie je prijímateľ dotácie povinný vrátiť obci Jakubov 
na jeho bankový účet súčasne s vyúčtovaním dotácie. 

6. V prípade, ak sa zmení názov, zastúpenie, adresa, sídlo, registračné číslo, IČO, DIČ alebo číslo účtu 
v peňažných ústavoch, tak každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť 
bezodkladne druhej zmluvnej strane, najneskôr však v lehote 7 kalendárnych dní od okamihu, 
kedy táto skutočnosť nastala. 

 
Článok 4 

Sankcie v prípade porušenia finančnej disciplíny 
 
1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy prijímateľom dotácie uplatní obec 

Jakubov postup v súlade § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
2. V prípade nedodržania použitia účelu dotácie je prijímateľ povinný vrátiť celú výšku dotácie. 
3. V prípade nedodržania termínu vyúčtovania, predloženia nesprávneho alebo neúplného 

vyúčtovania, alebo nesplnenia ostatných zmluvne dohodnutých podmienok poskytnutia dotácie, 
neumožnia vykonania kontroly podľa článku 2. bod 3., sa bude postupovať v zmysle článku 6. bod 
2. VZN.  

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán. Zmluva je účinná v zmysle ust. 47 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej 
stránke obce Jakubov. 

2. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a schválené obidvoma zmluvnými 
stranami formou dodatkov. 

3. Podmienky, ktoré neboli dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po 1 vyhotovení. 

 
 
V Jakubove, dňa 18.4.2018                        
 
Poskytovateľ :      Prijímateľ: 
 
 
 
____________________                                                                 ___________________________ 
   Mgr. Peter Gajdár                                                                                            Jaroslav Ferenčák   
       starosta obce                                                                                             štatutárny zástupca   
    


