
Zml uva 
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skalité v roku 2020

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie :1/2020 

Oblasť : Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

OBEC SKALITÉ 
Adresa : 
zastúpené starostom: 
bankové spojenie: 
IBANOTP : 
IBANVÚB: 
IČO: 
DIČ: 

Obecný úrad Skalité č. 598, Skalité 023 14 
PaedDr. Jozefom Cechom 
OTP Banka a VÚB 
SK78 5200 0000 0000 0953 3073 
SK95 0200 0000 0000 1152 2322 
00314285 
2020553260 

ako poskytovateľ dotácie ( ďalej iba „obec") 

a 

Telovýchovná jednota Slovan Skalité 
Adresa: Skalité731 
zastúpená/ é: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 

Ján Bury, predsedom TJ 
30229588 
2020550939 
VUB, a.s. 

IBAN: SK66 0200 0000 0021 3184 3322 

ako príjemca dotácie ( ďalej iba „príjemca") 

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 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. 5/2016, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Skalité v roku 2020 

1. 
Predmet zmluvy 

1. Obec Skalité v zmysle Uznesenia OZ č. 180/2019 zo dňa 12.12.2019 poskytuje
príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 22 OOO,- EUR, slovom Dvadsaťdvatisíc
EUR.

Z toho 2 500,- EUR bude účelovo použitých na činnosť biatlonového oddielu, 600,- EUR 
bude účelovo použitých na hokejbalový oddiel, 350,- EUR bude účelovo použitých pre 
futsalový oddiel a 18 550,- EUR bude účelovo použitých na činnosť futbalového oddielu. 



Finančné prostriedky prispievateľ poskytne nasledovne: 

pre futbalový oddiel: pre futsalový oddiel: pre oddiel biatlonu: 

Dňa 28.01.2020 
Do 15.06.2020 

Spolu : 

5 OOO,-€ 
13 550,- € 

18 550,-€ 

pre hokejbalový oddiel : 

do 15.06.2020 

Spolu: 

600,- € 

600,- € 

350,-€ 

Spolu : 350,-€ 

2. Dotácia bude použitá na náklady spojené:

Finančné prostriedky vo výške 22 OOO,- EUR príjemca použije na: 

nákup výstroja, len pre hráčov, 
poplatky súvisiace s činnosťou oddielov, 

2500,- € 

Spolu : 2500,- € 

diéty hráčom, trénerom a členom realizačného teamu v zmysle zákona o cestovných 
náhradách, 
PHM, len na zabezpečenie dopravy na zápasy a tréningy, 
PHM- kosenie trávnika, 
mzda rozhodcom, 
iné bezprostredné náklady spojené s činnosťou oddielov, 
drobné opravy areálu TJ. 

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

II. 

Spôsob platby 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet
príjemcu na základe tejto zmluvy .

III. 
Iné dohodnuté podmienky 

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

2. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
3. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30.11. príslušného roka.
4. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej

dotácie do 30 dní po jej vyčerpaní najneskôr však do 30.12. príslušného roka.
5. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné

zhodnotenie účelu jeho použitia.



6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel,
ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce,
najneskôr do 31.12. príslušného roka.

7. Príjemca sa zaväzuje byť nápomocný pri organizovaní rôznych kultúrnych,
športových a iných akciách, ktorých organizátorom, alebo spoluorganizátorom je obec

Skalité.

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo
potvrdzujú svojím podpisom.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Obce Skalité.

4. Zmluva je povinne zverejňovaná podľa§ Sa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení neskorších
predpisov.

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis a
príjemca obdrží 1 rovnopis.

V Skalitom dňa 23.01.2020 

PaedDr. Jozef Cec • .,...--... 



Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorj�h zákonov: 

a) finančnú operáciu alebo jej 'časť možno vykonať alebo nemožno vykonať
bl vo tinančnej open\cii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo
c_) poskytnuté plnenie treba vymáhal' alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa Jinančná operácia alebo

jéj časť už vykonala.

Meno il primisko ..
�-

a) lina11c11ú ori:rúciu alebo jej časť možno vykonať aiľbo nemožno vykonať
b) vn linančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo
c\ poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie n!�. je potrebné vymáhať. ak sa finančná operácia alebo

.ie.i časť už vykonala. 


