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Zmluva  
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dubová v roku 2020 

 
 
Obec Dubová 
Adresa: Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová 
Zastúpená: starostom obce Ľudovítom Ružičkom 
Bankové spojenie: VÚB a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK64 0200 0000 0000 0662 0112  
IČO: 00 304 735 
DIČ: 2020662083 
ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „obec“) 
 
a 
 
Futbalový klub Dubová 
Adresa sídla: Sokolská 9/17, 900 90 Dubová 
Zastúpená: Mgr. Vladislav Manduľák 
IČO: 31823475  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK77 0900 0000 0000 1919 4335 
ako príjemca dotácie (ďalej len „príjemca“) 
 
 
uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
a všeobecne záväzného nariadenia obce č. 38, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN č. 38“) túto Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie 
z rozpočtu obce Dubová v roku 2020 (ďalej len „Zmluva“) s nasledovným obsahom: 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 



1. Na základe tejto Zmluvy sa obec v zmysle VZN č. 38 v spojení s uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 3/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa schválil Rozpočet obce Dubová na 
rok 2020 zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančnú dotáciu vo výške  6300,- eur (slovom  
šesťtisíctristo EUR) (ďalej len „Dotáciu“) spôsobom a v lehote podľa článku II tejto 
Zmluvy a na účel uvedený v ods. 2 tohto článku Zmluvy. 
2. Dotáciu poskytnutú na základe tejto Zmluvy je príjemca povinný použiť na úhradu 
nákladov spojených s realizáciou projektu: „Prevádzka a činnosť FK Dubová v roku 2020“, 
určenej na náklady spojené s činnosťou FK Dubová, športovými aktivitami, dopravou na 
zápasy, tréningy a celkové zabezpečenie chodu organizácie (ďalej tiež ako „projekt“). 
3. Príjemca vyhlasuje, že Dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku Zmluvy prijíma 
a zaväzuje sa ju použiť výlučne na účel podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy. 
 

II. 
Spôsob platby 

 
1. Dotáciu poskytne obec bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu na 
základe tejto Zmluvy jednorazovo v lehote najneskôr do 15 dní od podpisu Zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. 

 
III. 

Iné dohodnuté podmienky 
 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú Dotáciu výlučne na účely uvedené v tejto 
Zmluve, a to efektívne, hospodárne a účelne 
2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 
súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý je Dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt je 
realizovaný s finančným príspevkom obce. 
3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia poskytnutej Dotácie. 

     4. Príjemca je povinný Dotáciu vyčerpať najneskôr do 30.11.2020. 
5. Príjemca je povinný predložiť doklady preukazujúce účelové čerpanie poskytnutej 
Dotácie (zúčtovanie Dotácie) bezodkladne po jej vyčerpaní najneskôr však do  14.12.2020. 
6. Príjemca je povinný spolu s dokladmi preukazujúcimi účelové čerpanie poskytnutej 
Dotácie podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy predložiť stručné zhodnotenie účelu jej 
použitia. 
7. Príjemca, ktorý nepredloží doklady podľa ods. 5 tohto článku Zmluvy alebo použije 
poskytnutú Dotáciu na iný účel, ako je v tejto Zmluve stanovené, je povinný Dotáciu vrátiť 
na účet obce, najneskôr do 14.12.2020 ako aj je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
0,2 % z neoprávnene použitej sumy Dotácie za každý deň od prijatia Dotácie do vrátenia 
Dotácie, najviac do výšky dvojnásobku poskytnutej Dotácie a najmenej vo výške 50,- €. 
8. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa 
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

 
IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku, ktorý sa po podpise oboch 
zmluvných strán stane neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 
nasledujúci deň po jej zverejnení, čo obec vyznačí na Zmluve. 



3. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis a 
príjemca obdrží 1 rovnopis. 
5. Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto Zmluvou, príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
6. Na konanie v prípade sporov, ktoré vznikli v spojení s alebo z plnenia alebo výkladu 
tejto Zmluvy, je vecne a miestne príslušný súd podľa ustanovení Občianskeho súdneho 
poriadku. 
7. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými alebo 
nevykonateľnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto 
neplatných alebo nevykonateľných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, 
ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, 
pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.  
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
 
V Dubovej, dňa 25.05.2020 
 
 
 
Za obec                                                                      Za príjemcu 
Ľudovít Ružička.      Mgr. Vladislav Manduľák  
 
 
 
 podpísané vlastnou rukou podpísané vlastnou rukou 
....................................................                                             ....................................................... 
 
Starosta obce       Predseda združenia 
 
 
 
Zmluva zverejnená: 26.05.2020 
Zmluva účinná od: 27.05.2020   


