
Z M L U V A   č. TJ-1/2018 
o poskytnutí dotácie  
podľa   VZN č. 28/2012 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dedinky  
 
 

Článok 1 
Účastníci dohody: 

 
Poskytovateľ: Obec Dedinky 
   Zastúpené:  Milanom Červenkom,  starostom obce 
   Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu: SK16 0900 0000 0005 1297 8686 
IČO:  00328171  

   DIČ:  2020961228 
    
Prijímateľ:  TJ Lokomotíva Dedinky Chatová základňa 
   Dedinky 79, 049 73  
   Zastúpené: Vlastimilom Revayom, predsedom klubu 
      Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
   Č. účtu: SK44 0900 0000 0000 9962 4613 
   IČO: 31955398 
   DIČ: 2020961932 
 
    

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 6 ods. 2) VZN č. 28/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce. Finančné prostriedky sú účelovo viazané v súlade s rozpočtom 
predloženým v žiadosti na výdavky súvisiace s ekonomickým zabezpečením predmetu 
žiadosti. 

2.2.Obecné zastupiteľstvo schválilo svojím uznesením č. 88 – 12/12/2017 v súlade s článkom 
6 ods. 1) VZN č. 28/2012 výšku dotácie pre prijímateľa TJ Lokomotíva Dedinky CHZ 
pre rok 2018, ktorá predstavuje sumu 700,- €, slovom sedemsto eur.  

 
 

Článok 3 
Účel poskytnutia dotácie 

 
3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť TJ v roku 2018 a to na 

zabezpečenie financovania údržby a opráv miestneho futbalového ihriska a budovy šatne  
v sume 400 € , pre stolnotenisový oddiel na dopravu a materiálové vybavenie v sume 150 
€, pre turistický oddiel na dopravu a materiálové vybavenie v sume 150 €. 
Pri preprave osobným motorovým vozidlom sa prijímateľ zaväzuje poskytnutú dotáciu 
použiť na cestovné maximálne vo výške spotreby PHM bez náhrad za kilometrovné. 

  



Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

 
4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 

1 tejto zmluvy podľa rozpisu : 
 Do 31.05.2018   700 €          podľa možností rozpočtu obce. 
 
4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní účelu poskytnutia dotácie v zmysle článku 3 tejto 

zmluvy predložiť do 30 dní, najneskôr však do 15. 12. 2018 do podateľne poskytovateľa 
písomnú správu o použití dotácie. Vyúčtovanie dotácie  predloží prijímateľ na 
predpísanom tlačive poskytovateľa. Súčasťou tohto vyúčtovania budú  kópie faktúr, 
potvrdenky a fotodokumentácia potvrdzujúca formu prezentácie obce ako 
poskytovateľa dotácie počas obdobia čerpania dotácie. 

 
4.3.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie,  nedodržania lehoty na vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie, je prijímateľ povinný v termíne do 31.12.2018 vrátiť poskytnutú 
dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to na č.ú.: SK16 0900 0000 0005 1297 8686 
vedeného v SLSP a.s. 

 
4.4.Ak žiadateľ neoprávnene použije prostriedky dotácie, je povinný vrátiť finančné 

prostriedky obci v rovnakej výške. Zároveň je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % 
z neoprávnene použitej sumy za každý deň omeškania. 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 
5.1.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jedna pre poskytovateľa a jedna pre 

prijímateľa. 
 
 
 
 
 
 
V Dedinkách, dňa: 18.05.2018                      V Dedinkách, dňa 18.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 

Poskytovateľ:      Prijímateľ 


