ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
Článok I
Zmluvné strany
Poskytovateľ dotácie : Obec Olcnava
Jarná 2, 053 61 Olcnava
IČO: 00329436
DIČ: 2021331499
v zastúpení: Jaroslav Salaj - starosta obce
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 3441761001/5600
IBAN SK74 5600 0000 0034 4176 1001
BIC kód banky KOMASK2X
Príjemca dotácie:
Futbalový klub Olcnava
Lúčna 270/4, 053 61 Olcnava
IČO: 31943772
DIČ:2021338308
v zastúpení: Ing. Mária Polláková
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 0521547335/0900
IBAN SK29 0900 0000 0005 2154 7335
BIC kód banky GIBASKBX
uzatvárajú túto zmluvu v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 8 VZN č. 2/2007 – o poskytovaní
dotácií obcou Olcnava.
Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v celkovej výške 2.000,- € (slovom :
dvetisíc eur).
Dotácia je určená na financovanie :
- výdavkov spojených s celoročnou okresnou a krajskou futbalovou súťažou :
2.000,- eur.
2. Dotáciu podľa bodu 1. poskytuje poskytovateľ na základe uznesenia
č. I./9/2021/A/f) zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava
konaného dňa 10.09.2021.
Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ dotácie bude zasielať schválenú dotáciu priebežne podľa svojich
možností na účet príjemcu dotácie, najskôr v deň účinnosti tejto zmluvy .
2. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť dotáciu len v súlade článkom II tejto zmluvy,
a to do 31.12.2021.
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3. Príjemca dotácie je povinný písomne informovať poskytovateľa dotácie o každej
podstatnej zmene základnej charakteristiky použitia dotácie podľa čl. II tejto zmluvy,
najmä zmene trvania a mieste realizácie.
4. V prípade, že príjemca dotácie zistí, že nie je schopný dotáciu použiť v súlade
so stanovenými podmienkami, je povinný dotáciu vrátiť v lehote do 15 dní odo dňa,
kedy k zisteniu došlo, a to na účet poskytovateľa dotácie vedený
v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu: 3441761001/5600,
IBAN SK74 5600 0000 0034 4176 1001 , BIC kód banky KOMASK2X .
5. Príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie
poskytnutej dotácie v termíne do 30 dní od ukončenia konkrétnej úlohy alebo akcie,
na ktorú bola dotácia poskytnutá, najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Vyúčtovanie musí obsahovať :
a/ písomné vecné vyhodnotenie akcie - najmä obsahové zhodnotenie.
b/ finančné vyúčtovanie s predložením písomného prehľadu použitia dotácie.
c/ zdokumentovanie propagácie obce – fotografie, letáky a pod. s uvedením textu :
„ Projekt finančne podporila obec Olcnava“.
6. Ak sa príjemca dotácie dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo
zmluvy (čl. III. bod 4 a 5) je poskytovateľ dotácie oprávnený uplatniť voči prijímateľovi
dotácie zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy dotácie uvedenej v čl. II. bod 1
tejto zmluvy za každý deň omeškania.

7. V prípade, že poskytovateľ dotácie zistí, že dotácia nebola použitá v súlade so
stanovenými podmienkami, je príjemca dotácie povinný dotáciu vrátiť v lehote
do 15 dní odo dňa, kedy sa poskytovateľ dotácie o porušení dozvedel a písomne
ho na túto skutočnosť upozornil. Príjemca dotácie je povinný dotáciu vrátiť na účet
poskytovateľa dotácie vedený v Prima banke Slovensko, a.s. č. účtu
3441761001/5600, IBAN SK74 5600 0000 0034 4176 1001,
BIC kód banky KOMASK2X .
Neoprávnené použitie dotácie sa v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov považuje
za porušenie finančnej disciplíny.
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Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy a podmienky vyslovene touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Olcnava.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak
súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Olcnave, dňa 20. 10. 2021

V Olcnave, dňa 20. 10. 2021

za poskytovateľa dotácie :

za príjemcu dotácie :

...................................................
Jaroslav Salaj

....................................................
Ing. Mária Polláková

starosta obce

prezident FK
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