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Zmluva č. 1/2014 

 
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ostrov na rok 2014. 

 
 

Článok  I. 

Zmluvné strany 

 

1.   Obec OSTROV  

Adresa: Ostrov 315, 922 01 

  Zastúpená: PhDr. Dana Borovská, starostka obce 

  Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a. s. 

  IBAN: SK15 5600 0000 0052 2250 3001 

  IČO: 00 312 827 

  DIČ: 2020530941  

 

2.   Telovýchovná jednota Slovan Ostrov 

  Adresa: Ostrov 338, 922 01  

  Zastúpená/ý: Ing. Juraj Bielik, prezident OZ 

  Bankové spojenie: SLSP, a. s., Piešťany 

  IBAN: SK4509000000000048279100 

  IČO: 31822932 

 

 

uzavretá v zmysle § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2009 o podmienkach poskytovania grantov, 

príspevkov a dotácií z rozpočtu obce. 

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

Táto zmluva upravuje poskytovanie dotácie a čerpanie dotácie z  rozpočtu obce Ostrov 

právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 

Obce Ostrov.  

 

Článok III. 

Predmet plnenia 

 

Predmetom plnenia je poskytnutie finančnej dotácie na projekt „Reprezentácia obce vo 

futbalových súťažiach v rámci TTSK ( 4 tímy) a vytvorenie stolnotenisového oddielu“,  schválenej 

Obecným zastupiteľstvom v Ostrove.  

 

Článok IV. 

Rozsah, termín a spôsob plnenia 

 

1. Schválená finančná dotácia  je 6000,-  € , slovom: šesťtisíc eur. 
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2. Schválená finančná dotácia bude uhradená na účet príjemcu dotácie TJ Slovan Ostrov, 

nasledovne: prvú časť 3000,- € po podpísaní zmluvy a druhú vo výške 3000,- € do 30.06.2014. 

3. Príjemca vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie spôsobom uvedeným v čl. 9 VZN č. 4/2009 a  

predloží ho do 30 dní po ukončení akcie, najneskôr do 15. decembra 2014. 

4. V prípade nevyčerpania finančnej dotácie je príjemca povinný vrátiť finančné prostriedky 

najneskôr do 31. decembra 2014.  

 

Článok V. 

Účel použitia dotácie 

 

Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na: 

 

Názov akcie :  „Reprezentácia obce vo futbalových súťažiach v rámci TTSK ( 4 tímy) a založenie 

stolnotenisového oddielu“   

Termín použitia dotácie: do 15. 12. 2014   

Charakteristika akcie: Zaplatenie prevádzkových nákladov a nákladov súvisiacich s činnosťou TJ 

Slovan Ostrov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Ostrove zo 

dňa 10.03.2014, č. 04/03/2014-B, musí byť suma 800,- € použitá na činnosť 

stolnotenisového oddielu. Grant nemožno použiť na nákup alkoholu, 

tabakových výrobkov, odmeny funkcionárom, nákup občerstvenia, 

pohonných hmôt do vozidiel a na výdavky spojené s hosťovaním hráčov. 

 

 

Článok VI. 

Kontrola 

 

 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly účelnosti použitia dotácie. 

  

Článok VII. 

Povinnosti príjemcu dotácie 

 

Príjemca dotácie je povinný : 

Rešpektovať a  riadiť sa podmienkami VZN č. 4/2009 o podmienkach poskytovania 

grantov, príspevkov a dotácií z rozpočtu obce. 

Umožniť povereným zamestnancom obce vykonať kontrolu hospodárneho, efektívneho 

a účinného spôsobu využívania poskytnutých finančných prostriedkov. 

Poskytnutie grantu je podmienené usporiadaním minimálne jedného obecného 

spoločensko-športového podujatia a minimálne jedného futbalového turnaja v letných mesiacoch 

(jún – august) v roku 2014. Súčasne sa očakáva participácia združenia s Obcou Ostrov pri 

organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí. 

 

 

Článok VIII. 

Sankcie 

 

Ak príjemca použije dotáciu na iné účely, je povinný obci Ostrov dotáciu vrátiť a zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 166,- € najneskôr do 31. decembra 2014. 

Ak preberajúci nevykoná zúčtovanie dotácie v zmysle čl. IV. ods. 3, alebo nevráti 

nevyčerpané finančné prostriedky na bankový účet obce Ostrov v súlade s ustanovením čl. IV. ods. 
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4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť penále vo výške 0,05% z celkovej sumy poskytnutej dotácie za 

každý deň omeškania. 

Ak príjemca nesplní povinnosť z čl. IV. ods. 3, považuje sa, že dotáciu použil na iné účely.  

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom 

portáli Obce Ostrov.   

Obe zmluvné strany súhlasne konštatujú, že jednotlivým bodom tejto zmluvy porozumeli, 

podmienky považujú za primerané a zaväzujú sa ich plniť. 

Všetky neskoršie obojstranné dohody a  dodatky k tejto zmluve musia byť urobené 

písomnou formou, potvrdené zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi dojednaniami účastníkov. Právne vzťahy 

nedojednané touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

Dotáciu je možné využiť iba v roku, kedy bola poskytnutá. 

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch a každá strana ju obdrží v jednom vyhotovení. 

 

 

V Ostrove, dňa 27. 03. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za príjemcu: Ing. Juraj Bielik Za poskytovateľa: PhDr. Dana Borovská 

  prezident OZ  starostka obce   

 


