
Zmluva 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubeľa č. 1/2022 

 
uzavretá 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. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce Ľubeľa. 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1. Obec Ľubeľa 

Adresa:  Obecný úrad, 032 14  Ľubeľa č. 346 

Zastúpená: Ing. Erikom Gemzickým, PhD., starostom obce 

Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.  

Číslo účtu: SK96 0200 0000 0000 1932 6342 

IČO: 00315567 

DIČ: 2020581552 

(ďalej len ako „poskytovateľ“) 

 

2. Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa  

Adresa:  Ľubeľa 91 

Zastúpený: Ing. Dušanom Hrnčiarom 

Bankové spojenie: ČSOB, a. s.  

Číslo účtu: SK80 7500 0000 0040 2228 8488 

IČO: 37812327 

DIČ: – 

(ďalej len ako „príjemca“) 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie poskytovateľom na úhradu (časti) 

nákladov na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a rozvoj vedy, vzdelávania 

a telovýchovy.   

2. Príjemca vyhlasuje, že dotáciu s vďakou prijíma. 

3. Poskytnutie dotácie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Ľubeľa dňa 24. 2. 

2022 Uznesením č. 8/2022 v súlade s Článkom 4 ods. 5 VZN Obce Ľubeľa č. 1/2021 

v platnom znení. Toto uznesenie obecného zastupiteľstva tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy. Dotácia sa poskytuje v súlade so schváleným rozpočtom obce Ľubeľa na 

rok 2022 uznesením č. 39/2021 obecného zastupiteľstva. 

 

 



Článok 3 

Finančná výška dotácie a spôsob jej čerpania 

 

Schválená finančná dotácia na rok 2022 je 900 EUR (slovom deväťsto eur). Finančné 

prostriedky budú poskytované príjemcovi bezhotovostným prevodom jednorazovo.  

 

Článok 4 

Účel použitia dotácie 

Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na: vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry 

a rozvoj vedy, vzdelávania a telovýchovy 

Názov akcie: –  

Miesto realizácie: Ľubeľa  

Termín použitia dotácie: rok 2022  

Charakteristika akcie: –  

Špecifikácia prostriedkov vecného plnenia: –   

 

Článok 5 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Príjemca vyhlasuje, že nemá vo vzťahu k Obci Ľubeľa a jej organizáciám neuhradené 

záväzky po lehote splatnosti, nie je v konkurze alebo v likvidácii, jeho činnosť nie je 

pozastavená rozhodnutím príslušného štátneho orgánu. Príjemca tiež vyhlasuje, že on 

ani osoby konajúce v jeho mene sa nedopustili konania, ktoré je odporujúce záujmom 

poskytovateľa. Príjemca alebo osoby konajúce v jeho mene nepoužili neoprávnene 

alebo v rozpore s určeným účelom dotácie poskytnuté poskytovateľom 

v predchádzajúcich dvoch rokoch. 

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

3. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31. 12. 2022.  

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných 

prostriedkov. Za týmto účelom je poskytovateľ oprávnený požadovať od príjemcu 

vysvetlenia a predloženie dokumentácie z účtovníctva príjemcu a príjemca je povinný 

umožniť vykonanie kontroly zameranej na preukázanie spôsobu použitia poskytnutej 

dotácie.  

5. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 

súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá uvedie, že projekt 

bol realizovaný s finančným príspevkom obce.  

 

Článok 6 

Osobitné ustanovenie 

 

1. Príjemca je povinný po zrealizovaní účelu použitia finančnej dotácie podľa článku 6 

odovzdať poskytovateľovi priebežné zúčtovanie splátok finančnej dotácie 

s vydokladovanými kópiami faktúr, účtovnými dokladmi zodpovedajúcimi zákonu č. 



431/2002 Z. z. o účtovníctve a najneskôr do 15. 12. kal. roka (alebo do 15. 1. 

nasledujúceho kal. roka podľa Čl. 6 ods. 1 VZN) záverečné zúčtovanie s písomnou 

správou o použití prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2021.  

2. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný vrátiť na 

účet obce do 10 dní od predloženia písomného vyúčtovania. 

3. Ak príjemca nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, bude obec postupovať 

v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisov.  

4. V prípade, ak Príjemca poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, alebo sa jeho 

vyhlásenia ukážu ako nepravdivé, má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy a žiadať 

vrátanie dotácie v plnej výške. Odstúpenie od zmluvy sa vykoná písomným oznámením 

doručeným príjemcovi.  

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.  

2. Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 

číslovaných písomných dodatkov. 

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

4. Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy sú určené pre 

poskytovateľa a jeden (1) pre príjemcu.  

 

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 

že obsah zmluvy nebol dohodnutý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že 

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.  

 

 

V Ľubeli           dňa ............................. 

 

 

Za obec       Za príjemcu  

 

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


