
Zmluva č.2/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

 

 

 
V zmysle § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Gočovo, ktorým sa určuje spôsob 
a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „zmluva“ medzi zmluvnými 
stranami: 
 
Poskytovateľ:              Obec Gočovo 
 Sídlo:                          049 24 Gočovo č.92 
 Zastúpená:                  Ing. Milanom Mlynárom, starostom obce 
 Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko a.s. 
Č. účtu:                       3441650002/5600 
IBAN:                         SK38 5600 0000 0034 4165 0002 
IČO:                            00328260 
DIČ:                            2020961305 
ako poskytovateľ dotácie  (ďalej len „obec“)       
 a 

 

Príjemca:                   Občianske združenie Vanda Team 
Sídlo:                          049 24 Gočovo 78 
Zastúpené:                  Martin Kračun, predseda  
Bankové spojenie:      Fio banka 
Č. účtu:                       2501808074/78330 
IBAN:                        SK87 8330 0000 0025 0180 8074 
IČO:                           52980022 
ako príjemca dotácie   (ďalej len „príjemca“)  
 
 

I. Predmet  zmluvy 
 
1.  Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na rok 2018 poskytovateľom z rozpočtu 
obce Gočovo jednorázovo na účet obce vo výške 300 € (slovom Tristo Eur) prijímateľovi, 
ktorý sa zaväzuje použiť na účel bližšie špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy, a to v súlade 
s uznesením Obecného zastupiteľstva č. XI-58/2021 písm. B zo dňa 25.11.2021. 

 
 

II. Použitie dotácie 

 
1. Poukázaná finančná dotácia bude použitá na materiálne zabezpečenie a náklady príjemcu- 
    plavkyni Vande Kračunovej, Gočovo č.78 - športová príprava a ďalšia činnosť pri  
    zabezpečení sústredení - (národné hry špeciálnych olympiád-máj 2022-v štáte Malta). 
 
2.  Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v čl. 1 prijíma. 
3. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a príjemca sa zaväzuje použiť 
v zmysle § 7, ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 
III. Podmienky poskytnutia dotácie 

 
1. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Príjemca, ktorému 
bola poskytnutá dotácia je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr do 
31.12. príslušného roka. V prípade, že povinný subjekt nevyúčtuje použitie najneskôr do 
31.12. bežného roka, dotácia sa mu v nasledujúcom roku neposkytne. 
 
2. Zúčtovanie dotácie sa predkladá na predpísanom tlačive /príloha č. 2 VzN č. 3/2011 o 
poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Gočovo/. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných 
dokladov preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel (akcie, úlohu), výpisov 
z bankového účtu a pokladničných dokladov. Všetky doklady musia byť v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve. 
 
3. Poskytnuté prostriedky musia byť vynaložené v súlade so zásadami hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami obce. 
 
4. Príjemca dotácie je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej 
z rozpočtu obce. Kontrolu účelu použitia dotácie vykonáva hlavný kontrolór. 
 
5. Ak prijímateľ použije túto dotáciu na iný účel ako je určený v čl. II. Bod 2 dohody 
o poskytnutí dotácie alebo ak prijímateľ poruší ustanovenia VZN č. 3/2011 je povinný 
schválenú dotáciu vrátiť na účet najneskôr do 15 dní od zistenia porušenia dohodnutých 
podmienok. Z neoprávnenej použitej sumy dotácie zaplatí žiadateľ 0,05 % za každý deň od 
prijatia dotácie do jej vrátenia, najviac do výšky poskytnutej sumy. 
    

IV. Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Zmenu na strane 
prijímateľa, aj formálneho charakteru (napr. zmenu kontaktných údajov, štatutárneho orgánu, 
bankového spojenia a pod.) je prijímateľ povinný do 14 dní odo dňa jej vzniku písomne 
oznámiť poskytovateľovi dotácie. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej 
dohode formou písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ a príjemca obdrží 
po jednom rovnopise. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej 
jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej 
vôle a zaväzujú sa ich plniť, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
 

V Gočove dňa 10.12.2021 
 
   Poskytovateľ:                                                           Príjemca: 
 
..........................................................                      ......................................................... 
    Ing. Milan Mlynár                                                               Martin Kračun 

              starosta obce                                                          predseda OZ Vanda Team 



Dodatok č.1 
k zmluve č. 2/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu za  rok 2021 

 

 
Poskytovateľ:             Obec Gočovo 
Sídlo:                          049 24 Gočovo č.92 
Zastúpená:                  Ing. Milanom Mlynárom, starostom obce 
Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko a.s. 
Č. účtu:                       3441650002/5600 
IČO:                            00328260 
DIČ:                            2020961305 
ako poskytovateľ dotácie  (ďalej len „obec“)           
a 

 

Príjemca:                   Občianske združenie Vanda Team 
Sídlo:                          049 24 Gočovo 78 
Zastúpené:                  Martin Kračun, predseda  
Bankové spojenie:      Fio banka 
Č. účtu:                       25018080747/8330 
IBAN:                         SK87 8330 0000 0025 0180 8074 
IČO:                           52980022 
ako príjemca dotácie   (ďalej len „príjemca“)  
 
 

Týmto dodatkom dochádza k zmene poskytnutia finančnej dotácie z rozpočtu obce za 
rok 2021 podľa čl. III. zmluvy č. 2/2021 zo dňa 10.12.2021. Táto bude uhradená príjemcovi 
v mesiaci február 2022. Príjemca, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný ju zúčtovať do 
30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr do 30.06.2022. V prípade, že príjemca nevyúčtuje použitie 
dotácie, tá sa mu v nasledujúcom roku neposkytne. 

 
Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ a príjemca 

obdrží po jednom rovnopise. 
 
Zmluvné strany sa na zmene navzájom dohodli a zaväzujú sa ich plniť, čo potvrdzujú 

vlastnostnoručnými podpismi. 
 

      V Gočove dňa 24.02.2022 
 
 
 
 
  Poskytovateľ:                                                            Príjemca: 
 
 
 
 
..........................................................                      ......................................................... 
    Ing. Milan Mlynár                                                              Martin Kračun 
       starosta obce                                                           predseda OZ Vanda Team 

 


