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Z M L U V A 
 

o poskytnutí dotácie  
 

Podľa platného VZN č. 1/2013 
 
 

Článok 1 
Účastníci zmluvy 

 
Poskytovateľ : OBEC VEĽKÁ LEHOTA  
                         966 41 Veľká Lehota č. 52 
                         Zastúpená : Marta Šmondrková, starostka obce 
                         IČO : 00321061 
                         DIČ : 2021111499 

 Č. ú. : 1434837953/0200 
 
 
 
 

Prijímateľ  :   Telovýchovná jednota Partizán, Veľká Lehota 
                        
 
                         Zastúpený : Igorom Víglaským, predsedom 
    a 
    Františkom Číkom, tajomníkom 
    IČO :           31936784 
                         DIČ :            ................................ 
    Č. ú. :     0411030626/0900 – Slovenská sporiteľňa, a.s., Nová Baňa 
 

 
Článok 2 

Predmet  zmluvy 
 
 
 Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 1 platného VZN č. 1/2013 o poskytovaní 
dotácií, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku  dotácie pre organizácie, jednotlivcov 
z rozpočtu obce na rok 2014 
 

Pre prijímateľa bola na rok 2014 v súlade s článkom 5 VZN  č. 1/2013  
 
Schválená dotácia vo výške   2 200,- EUR, slovom  = Dvetisícdvesto eur =, ktoré možno 
použiť na účel uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy. 
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Článok 3 
Účel poskytnutia dotácie 

 
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na  úhradu: čistiacich a hygienických 
potrieb, kancelárskych potrieb, materiálu na údržbu šatní a ihriska, iné bežné výdaje 
(cestovné, dopravné, poštovné, poplatky za prenájom miestností telovýchovných zariadení, 
poplatky športovým združeniam a organizáciám), dotáciu nie je možné použiť na platy, 
odmeny a reprezentačné. 
 

 
Článok 4 

Osobitné ustanovenia 
 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 1 
tejto zmluvy: 
  do 30.04.2014  vo výške 1 100,- € 
  do 30.07.2014  vo výške 1 100,- €. 
  
Prijímateľ je povinný vykonať zúčtovanie dotácie, ktorá mu bola poskytnutá, 2x ročne, a to 
v termínoch do 30.06. a do 15.12. rozpočtovaného roka starostke obce alebo ekonómke obce. 
Zúčtovanie musí obsahovať účtovné doklady preukazujúce použitie dotácie na schválený 
účel, kópie faktúr, výpisy z bankového účtu resp. výdavkové doklady z pokladne a doklad 
o zabezpečení hospodárnosti a efektívnosti použitia dotácie. 
 
Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie budú vrátené do rozpočtu obce 
súčasne s vyúčtovaním dotácie, najneskôr však do 15.12. rozpočtovaného roka. 
 
V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania uvedenej služby, je prijímateľ povinný v termíne 
do 15.12. rozpočtovaného roka vrátiť poskytnutú dotáciu na účet poskytovateľa uvedený 
v článku 1 tejto zmluvy. 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jeden. 
 
 
Vo Veľkej Lehote dňa 15.04.2014           Vo Veľkej Lehote dňa  15.04.2014 
 
 
Poskytovateľ:                                                         Prijímateľ: 


