
Zmluva č. 1/2019 
 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v spojení § 2 ods. 2 a nasl. Všeobecne záväzného nariadenia obce Vrbov č. 

1/2007 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

 

 

medzi 

 

 

Žiadateľom:          Futbalový klub: Thermal park Vrbov 

                              Sídlo: Vrbov  

                              Zastúpený:   

        Bankové spojenie: UniCredit Bank 

                              Číslo účtu:    6612367003/1111 

          (ďalej len „žiadateľ“)  

 

 

 

a 

 

Poskytovateľom:   Obec Vrbov  

                              Sídlo: 059 72 Vrbov č. 204 

                              Zastúpená: Mgr. Tatianou Faltinovou, starostkou obce 

                              IČO: 00 326 721  

                              Bankové spojenie: VÚB Poprad 

                              Číslo účtu: 28525562/0200 

                              (ďalej len „poskytovateľ“)  

 

 

 

ČI. I. 

Predmet zmluvy 

 

     Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v sume 2 500,- € (slovom 

šdvetisícpäťsto eur),  ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť v plnej výške na bežné výdavky 

s účelovým určením na :  činnosť FK Thermal park Vrbov. Žiadateľ sa zároveň zaväzuje, 

že sa bude aktívne zúčastňovať na verejných podujatiach a akciách obce Vrbov. 

 

ČI. II. 

Podmienky použitia dotácie 

 

1) Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť 

ich v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v čl. I. 

tejto zmluvy.  

 

     2) Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami sa finančné 

prostriedky uvedené v čl. I. poskytnú žiadateľovi bezhotovostným prevodom na účet 



žiadateľa zriadený v peňažnom ústave alebo sa poskytnú v hotovosti v pokladni obecného 

úradu.  

 

        3) Žiadateľ sa zaväzuje, že vyúčtovanie predloží obci do 10. január nasledujúceho 

roka a nespotrebovanú dotáciu odvedie späť bezhotovostným prevodom na účet 

poskytovateľa alebo v hotovosti do rúk poskytovateľa. 

 

        4) Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu obce možno čerpať v priebehu roka 

2019. 

 

 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie 

rozpočtovej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ, ktorý porušil 

rozpočtovú disciplínu je povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu obce.  

 

2) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane žiadateľ a 

jeden poskytovateľ.  

 

3) Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to 

formou písomných dodatkov.  

 

4) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že nebola 

uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom 

mene podpisujú.  

 

5) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch 

zmluvných strán.  

 

 

 

 

Vo Vrbove, dňa 1.4.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      .....................................                                         ............................................ 

      Mgr. Tatiana Faltinová                                                 

            starostka obce                   

 


