
ZMLUVA č. 5/2019 

o poskytnutí finančných prostriedkov

z rozpočtu obce Bijacovce

Čl. I.
Zúčastnené strany

1. Poskytovateľ:

Obec Bijacovce

Zastúpené: Mgr. Jánom Pivovarničkom

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IČO: 00328961

DIČ: 2020727632

2. Príjemca:

Futbalový klub Bijacovce                    

Zastúpený: Vladimír Bodnár 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu:

IČO: 36150312

Čl. II.

Zmluva sa uzatvára v súlade so zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

zo dňa 27.02.2014,uznesením OZ zo dňa 06. 04. 2019 číslo 3/A/b.

Čl. III.

Prostriedky obce sa účelovo použijú na všeobecne prospešné služby poskytované na činnosť

Futbalového klubu Bijacovce.

Prijímateľ môže finančné prostriedky dotácie použiť iba na:

a) úhradu cestovných nákladov činnosti FK Bijacovce výhradne z miesta sídla FK Bijacovce

                 na miesto konania zápasu a späť

b) úhradu nevyhnutného materiálu v súvislosti s priamou činnosťou FK Bijacovce 

c) úhradu poplatkov týkajúcich sa činnosti FK Bijacovce



Finančné prostriedky poskytnutej dotácie nemôžu byť použité na: 

a) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek

b) úhradu odmien a miezd členov FK Bijacovce

c) financovanie občerstvenia, stravovania

d) priame náklady osobnej spotreby členov

Čl. IV.
1.  Na účel uvedený v čl. III zmluvy obec poskytne príjemcovi prostriedky formou dotácie  podľa

zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov vo výške 

4. 285,- € slovom: Štyritisícdvästoosemdesiatpäť eur

2. Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotácie na účet, príp. v hotovosti po obojstrannom podpísaní

tejto zmluvy, a to postupne podľa finančných možností obce, najneskôr však do 30. 06. 2019.

3.  Prijímateľ  je  povinný  viesť  poskytnuté  finančné  prostriedky  na  samostatnom účte  v  banke,

pričom výnosy z nich sú po odpočítaní nákladov spojených s vedením účtu príjmom obce.

4.  Prijímateľ  je  povinný  na  žiadosť  orgánov  oprávnených  na  výkon  kontroly  preukázať  účel

použitia  dotácie  poskytnutej  z  rozpočtu  obce  listinnými  dôkazmi,  ktorých  obsah  dokazuje

skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie.

5.Vyúčtovanie dotácie vykoná príjemca dotácie po ukončení akcie, najneskôr do 15.12.2019 a to

písomnou  formou  ,,Správy  o  vyúčtovaní  poskytnutej  dotácie“,  ktorej  súčasťou  sú  kópie

účtovných dokladov poukazujúcich jej čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti a

prílohy, ktoré určuje zákon o účtovníctve. 

6. Príjemca dotácie preukáže vlastné výdavky klubu vo výške 30 % z poskytnutej dotácie.

7.  Po predložení vyúčtovania podľa článku IV bodu 5.  má obec právo na kontrolu a v prípade

neoprávnene použitých finančných prostriedkov má právo bezodkladne postupovať podľa článku

IV. Bodu 9. 

8.  Pri hodnotení vyúčtovania poskytnutej dotácie poskytovateľ prihliada na dodržanie podmienok  

     zmluvy o poskytnutí dotácie, najmä na účel použitia a dohodnutý spôsob nakladania

     s poskytnutými prostriedkami, lehoty ich použitia, zabezpečenie odvodov z prípadných výnosov 



     dotácie v prospech poskytovateľa, zabezpečenie princípu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

     prijímateľom pri použití poskytnutých finančných prostriedkov.

9. Príjemca dotácie sa zaväzuje poskytnuté prostriedky obce použiť len na účel uvedený v tejto

zmluve. Príjemca dotácie súhlasí s kontrolou poskytovateľa zameranou použitie dotácie.

10.  Ak príjemca dotácie  poruší  rozpočtovú disciplínu,  je  povinný odviesť neoprávnene použitú

alebo zadržanú sumu prostriedkov do rozpočtu  obce.  Zároveň je  povinný zaplatiť  penále  vo

výške 0,2 % z neoprávnene použitej alebo zadržanej sumy za každý aj začatý deň omeškania s

úhradou  odvodu  alebo  za  každý  aj  začatý  deň  neoprávneného  použitia  poskytnutých

prostriedkov, najviac však do dvojnásobku tejto sumy.

Čl. V.

1.Obec Bijacovce ako poskytovateľ dotácie je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania plnenia

tejto zmluvy v sídle prijímateľa dotácie.

2. Oprávnenie vykonávať kontrolu v mene obce má Hlavný kontrolór obce Bijacovce 

3.  Pre účely kontroly je  prijímateľ  povinný vytvoriť  podmienky a umožniť vykonanie kontroly

dodržiavania  podmienok  dohodnutých  v  zmluve  o  poskytnutí  dotácie  a  za  tým  účelom

zabezpečiť predloženie všetkých požadovaných dokladov, informácií a vysvetlení súvisiacich s

vykonávanou kontrolu. 

Čl. VI.

Zmeniť niektoré z ustanovení čl. zmluvy je možné len po písomnom súhlase obce.

Čl. VII

1.Zmluva  sa  vyhotovuje  v  dvoch  exemplároch,  z  ktorých  obdržia  po  jednom príjemca dotácie

a obec.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia

    zmluvy.

V Bijacovciach, dňa 10.04.2019            v Bijacovciach, dňa 10.04.2019

    ....................................          ...........................................
Vladimír Bodnár Mgr. Ján Pivovarniček

 predseda klubu FK Bijacovce                                                   starosta obce 


