
Z m l u v a 

      o poskytnutí finančného príspevku /dotácie/ v roku 2023 
uzavretá podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a čl. 8 ods. 5 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7 o poskytovaní dotácií 

 

 

      Čl. 1 

                   Zmluvné strany 

 

 

Žiadateľ: 

                Sídlo /adresa/        : Telovýchovná výchova – Baník Poráč 

     Zastúpený              : Ing. Pavol Macala 

     IČO                        : 35549149 

     Bankové spojenie  : PRIMA banka Spišská Nová Ves 

                Číslo účtu              : SK04 5600 0000 0034 9301 9001 

 

Poskytovateľ. 

     Sídlo                     : Obec Poráč 

     Zastúpený             : Ing. Peter Volčko, starosta obce 

     IČO                       : 00329509 

     Bankové spojenie : PRIMA banka Spišská Nová Ves 

                Číslo účtu             : 3525425005/5600 

 

 

      Čl. II 

     Predmet  zmluvy 

  

 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku – dotácie vo výške  7000,- EUR  

/ slovom sedemtisíceur / zo strany poskytovateľa, pre žiadateľa Telovýchovná výchova – 

Baník Poráč. Dotácia je určená na činnosť FK.  

 

 

      Čl. III. 

    Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich  

    v zmysle zák. č. 523/2004 Z.z. a § 7 zák. č. 583/2004 Z.z. len na účel , ktorý je  

    uvedený v čl. II. tejto zmluvy. 

2. Žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa  

    platného zákona o verejnom obstarávaní , ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona. 

3. Poskytnutú dotáciu v zmysle č. II. Tejto zmluvy je žiadateľ povinný vyúčtovať  

    v termíne  najneskôr do 30. novembra 2023. 

4. Vyúčtovanie žiadateľ v stanovenom termíne podľa ods. 4 tohto článku predloží na  

     predpísanom tlačive, ktoré tvorí súčasť tejto zmluvy a musí obsahovať: 

    a./ písomné, vecné vyhodnotenie akcie – projektu , z ktorého bude zrejme dodržanie  

    účelu, na ktorý bola poskytnutá dotácia podľa tejto zmluvy 

          b./ finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  

           v znení neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu a čitateľných  



fotokópií dokladov, preukazujúcich použitie dotácie napr. daňový doklad /faktúra/,  

objednávky, dodacie listy, pokladničný doklad s náležitosťami podľa zák.č. 222/2004 Z.z. 

o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 

5. V prípade, že nebudú dodržané zmluvne dohodnuté podmienky, poskytovateľ si bude  

    uplatňovať od žiadateľa oprávnené finančné nároky s príslušenstvom cestou príslušného  

    súdu. 

 

      

 

                                                            Čl. IV. 

                           Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach , z ktorých jedno vyhotovenie obdrží žiadateľ, 

1 vyhotovenie obdrží poskytovateľ. 

2. Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou 

písomných dodatkov v súlade s platným znením VZN č. 7 pre poskytovanie dotácií. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne , vážne, 

určito a zrozumiteľne, s obsahom zmluvy po jej prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

 

 

V Poráči , dňa  24.1.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................     ............................................. 

        Ing. Peter Volčko       Ing. Pavol Macala 

 

 

 

 

 

 

 


