
Zmluva 

o poskytnutí  dotácie z rozpočtu obce Ivanovce  

v roku 2019 
 

 

Obec Ivanovce  

Adresa: 913 05 Ivanovce 1 

Zastúpená starostom      Bc. Mária Hládeková 

IČO: 00311651 

DIČ: 2021091578 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu: SK10 5600 0000 0006 5904 4001 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“) 

 

a 

 

Názov: TJ Považan Ivanovce   

Právna forma: telovýchovná jednota   

adresa sídla: Ivanovce 1148 

zastúpená/é: Jaroslav Kuchta   

IČO: 36131750 

DIČ:2021697128 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu:  SK 59 0900 0000 0002 7524 5947 

ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 

 

uzatvárajú v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu obce Ivanovce túto Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanovce v roku 

2019 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Obec v zmysle uznesenia OZ č. 45/2018/OZ zo dňa 4.12.2019   poskytuje príjemcovi 

finančnú dotáciu vo výške 3500,- eur, slovom Tritisíspäťsto  EUR. 

2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou: 

„činnosti TJ Považan Ivanovce  na rok 2019.“. 
 

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v odseku 1 prijíma. 

 

II. 

Účel  a lehota použitia dotácie 

 

1. Príjemca dotáciu použije na tento účel: výhradne len na účely TJ Považan Ivanovce a to 

najmä nákup pohonných hmôt na kosenie ihriska a s tým spojená údržba kosačky, vyplatenie 



prepravy na futbalové zápasy, nákup občerstvenia pre hráčov, nákup futbalových dresov, 

ocenení, diplomov, trofejí  

 

2. Príjemca dotáciu použije v lehote do : 31.12.2019 

 

III. 

Spôsob platby 

 

Finančná dotácia je poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce  na účet príjemcu na 

základe tejto zmluvy jednorazovo (alebo v splátkach). 

 

IV. 

Iné dohodnuté podmienky 

 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. 

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

súvisiacich s realizáciou akcie/podujatia/projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že 

akcia/podujatie/projekt bola realizovaná s finančným príspevkom obce. 

(len ako zmluvné dojednanie, propagácia nevyplýva z VZN). 

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 

4. Príjemca je povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu do 30 kalendárnych dní po jej použití, 

najneskôr však do 31. Decembra kalendárneho roka. Zúčtovanie príjemca dotácie predkladá 

na predpísanom tlačive vrátane požadovaných príloh uvedených na tlačive k zúčtovaniu.  

5. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie alebo nedodržania lehoty na zúčtovanie 

poskytnutej dotácie, je príjemca povinný vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške, a to na účet 

obce v lehote do 15 dní od doručenia výzvy na vrátenie dotácie.  

6. Výzva na vrátenie dotácie sa zašle ako doporučený list na adresu príjemcu. Účinky 

doručenia výzvy nastanú aj v prípade, že: 

a) si príjemca nevyzdvihol výzvu v odbernej lehote – účinky doručenia nastanú v deň, 

keď sa výzva vráti obci späť, 

b) príjemca jej prevzatie odmietol – účinky doručenia nastanú v deň odmietnutia 

prevzatia výzvy. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v  dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 

jeden rovnopis. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej adrese obce. 

3.  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu 

s ňou ju podpisujú. 

 

V Ivanovciach dňa 5.12.2018  

 

Obec:                                                                             Príjemca: 

Bc. Mária Hládeková         Jaroslav Kuchta  

      starostka obce                                            vz. za TJ Považan Ivanovce   

 


