
 

ZMLUVA 

o poskytnutí dotácie  z rozpočtu obce Omšenie  č. 3/2022 

 

 Čl. 1 

Zmluvné strany 

  

I. Poskytovateľ dotácie:    

Obec Omšenie 

Zastúpená.: Mgr. Alojzom Marčekom, starostom obce 

Omšenie 330,  914 43 Omšenie 

IČO: 00311880 

DIČ: 2021079863 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. – pobočka Trenčín 

IBAN: SK17 5600 0000 0006 6811 9001 

(ďalej len „poskytovateľ dotácie“) 

a 

 

II. Prijímateľ dotácie: 

Obchodné meno/Meno a priezvisko:    TJ Žihľavník Omšenie        

Sídlo/Adresa:                                         Omšenie č.  272, 914 43 

Zastúpené:                                             Matúš Kohút                              

IČO:                                                      31873294 

DIČ: 

Bankové spojenie:                                  

IBAN:                                                    SK71 0900 0000 0000 4171 0762 

Tel:                                                          

(ďalej len „prijímateľ dotácie“) 

 

Uzatvárajú túto Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Omšenie č. 3/2022 (ďalej len 

„Zmluva“) v súlade s VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Omšenie. 

  

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

  

1. Poskytovateľ dotácie poskytne na základe tejto Zmluvy prijímateľovi dotácie dotáciu vo 

výške  14 550 €, slovom štrnásťtisícpäťstopäťdesiat eur. 

2. Prijímateľ dotácie prijíma dotáciu uvedené v ods. 1 bez výhrad v plnom rozsahu a za 

podmienok uvedených v tejto zmluve. 

3. Dotácia bude prijímateľovi dotácie poskytnutá  poukázaním na účet  prijímateľa dotácie. 

 

  

Čl. 3 

Účel dotácie 

  

Poskytovateľ dotácie poskytne prijímateľovi dotácie dotáciu podľa čl. 2  na účel: 

Prevádzkovanie združenia TJ Žihľavník Omšenie: 

1. futbalový oddiel – kapitálové výdavky, elektrická energia, vodné, stočné, doprava, 

spotrebný a režijný materiál, prostriedky na opravu a údržbu hracej plochy a športového 



areálu, správne, štartovné, rozhodcovské, registračné a odvolacie poplatky, organizácia 

a zabezpečenie plesu športovcov a iné podujatia 

2. turisti – doprava na celoslovenský zraz 

3. tanečno-folklórna skupina – obnova odevov (opravy a udržiavanie krojov, rekvizity) 

 

 

Čl. 4 

Podmienky použitia dotácie 

  

1. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu len na účel uvedený v Čl. 3. tejto 

Zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť 

a účinnosť jej použitia. 

3. Prijímateľ dotácie nesmie z dotácie poskytovať finančné prostriedky ako dotáciu iným 

subjektom. 

4. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje, že formou dobrovoľníctva: 

 vykoná v priestoroch športového areálu minimálne dve brigády do konca 

kalendárneho roka 2022  zamerané na jeho údržbu a kosenie priestorov aj mimo 

hracej plochy a v spolupráci so spoločnosťou Reich Trade, s. r. o. Omšenie sa bude 

starať o udržiavanie poriadku v areáli 

 po dohode so zástupcami obce vystúpi na niektorom z podujatí obce tanečno-

folklórna skupina 

 pomôže pri akciách organizovaných obcou. 

 

 

Čl. 5 

Vyúčtovanie dotácie 

  

1. Prijímateľ je povinný vyúčtovať použitie dotácie najneskôr do 15. 12. príslušného 

kalendárneho roka v ktorom bola dotácia poskytnutá. 

2. Vyúčtovanie prekladá prijímateľ dotácie na predpísanom tlačive  spolu s požadovanými 

prílohami (príloha č. 3 k VZN č. 3/2016). 

3. Vyúčtovanie dotácie je základnou podmienkou pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom 

rozpočtovom roku. 

4. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie je prijímateľ dotácie povinný 

vrátiť na účet obce Omšenie, uvedený v záhlaví tejto zmluvy o poskytnutí dotácie, súčasne 

s vyúčtovaním dotácie. 

5. V prípade, že prijímateľ nedodrží termín vyúčtovania dotácie, predloží neúplné príp. 

nesprávne vyúčtovanie, môže poskytovateľ dotácie požadovať vrátenie celej výšky dotácie 

alebo jej časti, do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy. 

6. Finančné prostriedky, ktoré použije prijímateľ dotácie v rozpore s účelom stanoveným 

v Zmluve o poskytnutí dotácie, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť na účet poskytovateľa 

dotácie, uvedený v záhlaví tejto zmluvy o poskytnutí dotácie, do 7 kalendárnych dní odo 

dňa doručenia výzvy. 

 

 

 

 

 

 



  

Čl. 6 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán 

  

1. Každú zmenu formálneho charakteru (najmä zmenu svojej právnej subjektivity, príp. iné 

skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmluvný vzťah) je prijímateľ dotácie povinný oznámiť 

poskytovateľovi dotácie. Na základe uvedeného oznámenia poskytovateľ dotácie pristúpi 

k uzavretiu dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie. 

 

  

 

 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

  

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať formou písomných, číslovaných dodatkov, 

za podmienky obojstranného súhlasu zmluvných strán. 

2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 

exemplár.  

3. Prijímateľ dotácie prehlasuje, že súhlasí v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných  údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním svojich osobných údajov. 

4. Prijímateľ dotácie súhlasí so zverejnením zmluvy v súlade so zák. č. 546/2010 Z. z. /ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony/. 

5.  Poskytnutá dotácia bola schválená Obecným zastupiteľstvom obce Omšenie dňa 21. 4. 2022,  

     uznesením č. 34/2022. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a  účinnosť  deň nasledujúci po jej zverejnení na internetovej stránke  Obce Omšenie. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a dobrovoľne ju 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

  

 

 

 

 

V Omšení dňa 12. 5. 2022                                                V Omšení, dňa.......................... 

Poskytovateľ dotácie:                                                        Prijímateľ dotácie:         

  

 

 

 

  

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

Mgr. Alojz Marček       Matúš Kohút, predseda združenia 

      starosta obce        

 

 

 



 


