
 

Zmluva 

 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v spojení čl. 2 ods. 2 a nasl. Všeobecne záväzného nariadenia obce  Hrnčiarovce nad Parnou 

č.1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce  

 

medzi 

 

poskytovateľom:   Obec Hrnčiarovce nad Parnou 

                              Sídlo:  Farská ul. 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 

                              Zastúpená: Mgr. Marcelom Škorcom – starostom obce 

                              IČO: 34007521 

DIČ: 2021149845                           Bankové spojenie:  P banka, pobočka  

                              Číso účtu: SK60 5600 0000 0010 2053 3001 

                              (ďalej len „poskytovateľ“)  

a 

 

príjemcom:          ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou 

                            Sídlo: Cíferská ul. 2,  919 35 Hrnčiarovce nad  Parnou,  

                            Zastúpený: Viliam Kochajda – predseda ŠK Rapid 

                            Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Trnava 

                            Číslo účtu: SK 97 0900 0000 0002 8460 6927Bankové spojenie: Slove 

SK97 0900 0000 IČO: 37994689 

 

                            (ďalej len „príjemca“).  

 

ČI. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Obec Hrnčiarovce nad Parnou v zmysle uznesenia OZ  67/2020 zo dňa 16.12.2020,  

ktorým bol schválený rozpočet na rok 2021 a súčasne schválená dotácia pre ŠK 

RAPID,  poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu z rozpočtu obce v sume 8 000 eur 

(slovom: osemtisíc).  

 

2. Dotácia poskytnutá  podľa odseku 1 tohto článku bude použitá na výdavky spojené  

s realizáciou projektov: 

 

       - „Reprezentácia obce Hrnčiarovce nad Parnou účasťou vo futbalových súťažiach 

           Oblastného futbalového zväzu Trnava“ 

        -„Organizácia futbalových turnajov mužov, žiakov, prípravky a predprípravky“. 

         

 

ČL.II 

Účel použitia dotácie 

 

1. Príjemca dotácie  sa zaväzuje  použiť  dotáciu v plnej výške na bežné výdavky 

spojené s realizáciou projektov podľa  čl. 1 odseku 2 môže byť použitá len na 

výdavky, ktoré  sú uvedené v rozpočtovej časti  Žiadosti o dotáciu. 



 

ČI. III. 

Podmienky a lehota použitia dotácie 

 

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

ich hospodárne, efektívne a účinne v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a len na účel, ktorý je uvedený v čl. II. tejto zmluvy.  

 

2. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie obomi zmluvnými stranami sa finančné 

prostriedky uvedené v čl. I. ods. 1 poskytnú príjemcovi bezhotovostným prevodom 

na účet príjemcu zriadený v peňažnom ústave  

 

               v dvoch splátkach:     4 000,00 €  do 10 dní od podpisu zmluvy 

                                                  4 000,00 €  do 30. 9 .2021 po zúčtovaní prvej splátky.                                                 

 

3. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I. tejto zmluvy je prijímateľ povinný vyúčtovať 

nasledovne:  

                                  1. splátku v termíne do 15. 9. 2021 

                                  2. splátku v termíne do 15.12.2021. 

            

4. Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať    

a) stručné vyhodnotenie účelu použitia poskytnutej dotácie, z ktorého bude zrejmé 

      dodržanie účelu  

b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o  

účtovníctve s predložením písomného prehľadu výdavkov a čitateľných fotokópií 

dokladov preukazujúcich použitie dotácie, napr. faktúra, zmluva o dielo, 

objednávka, dodacie listy, pokladničný doklad, výpis z účtu a pod. Súčasťou 

vyúčtovania je aj  

                    - celková rekapitulácia výdavkov,  

                    - vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie.   

                     

           

Čl. IV. 

Iné dohodnuté podmienky 

 

1. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí 

dotácie ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať 

hlavný kontrolór obce podľa § 18d ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť 

hlavnému kontrolórovi obce výkon tejto kontroly.  

 

2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácií 

aktivít súvisiacich s realizáciou projektu na ktorý bola dotácia poskytnutá uvedie, že 

projekt bol realizovaný s finančným príspevkom obce. 

 

3. Príjemca dotácie sa bude na požiadanie obce zúčastňovať na príprave obecných 

podujatí. 

 

4. Prijímateľ je povinný na základe výzvy poskytovateľa vrátiť finančné prostriedky, 

ktoré  neboli použité na účel dohodnutý v č. II bod 1. tejto zmluvy, a to vo výške, 



v akej tieto prostriedky boli  použité na iný ako dohodnutý účel, do 10 dní od 

doručenia písomnej výzvy poskytovateľa.    

 

5. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi nevyčerpané finančné prostriedky na 

účet obce najneskôr do 15.12.2021. 

 

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

bude uplatňovať svoje finančné nároky v zmysle čl. 8 bod 5 VZN. 

 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nedodržanie účelu použitia verejných prostriedkov dohodnutého v zmluve sa považuje 

za porušenie rozpočtovej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prijímateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu je povinný neoprávnene použitú 

dotáciu vrátiť do rozpočtu obce.  

 

2. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov a služieb postupovať podľa platného 

zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá a zároveň 

zodpovedá za realizáciu verejného obstarávania v súlade s platnými právnymi 

predpismi. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jednu dostane príjemca a jednu 

poskytovateľ.  

 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že nebola 

uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom 

mene podpisujú.  

 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle obce Hrnčiarovce nad Parnou.  

 

 

 

  V Hrnčiarovciach nad Parnou  dňa  7.4.2021 

 

 

 

 

    

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

           Mgr. Marcel Škorec                                                   Viliam Kochajda - predseda 

                starosta obce                                                           ŠK Rapid Hrnčiarovce n/P 


