
Z M L U V A  

o poskytnutí dotácie  
podľa  platného VZN č. 2/2009 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

 

Článok 1 

Účastníci dohody: 

 

Poskytovateľ: Obec Dunajov 

                  Dunajov 222 

   023 02 

   Zastúpená:  Mgr. Miladou Chlastákovou – starostkou obce 

   IČO: 00314013 

   DIČ: 2020553018 

   IBAN: SK32 5600 0000 0077 3554 6006 

                                               Prima banka,   pobočka Čadca 

 

Prijímateľ:  TJ Start Dunajov   
Zastúpený: Miroslavom Kafúnom,   bytom Dunajov 309 – predsedom         

TJ Start Dunajov 

IČO: 30229618 

   IBAN: SK88 5600 0000 0059 9093 2001 

 

 uzavreli v zmysle §51 zákona č. 40/19644 Zb. Občianskeho zákonníka  v znení neskorších 

predpisov a v nadväznosti  na ustanovenia § 7 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 Dunajov č. 2/2009, ktorým sa určuje postup 

a podmienky poskytovania dotácií z prostriedkov obce  

 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 2 platného VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie 

a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2021.  

Pre prijímateľa bola pre rok 2021, v súlade s článkom 4 VZN č. 2/2009, schválená dotácia 

vo výške 7 000  €, slovom sedem tisíc eur / 3 500 € - na činnosť futbalového oddielu a  

3 500 € na činnosť šachového oddielu / 

2.2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na náklady spojené s činnosťou:  

     - zabezpečenie športových aktivít a technickú údržbu celého areálu TJ Štart Dunajov 

     - zabezpečenie fungovania šachového oddielu 

v zmysle predpokladaných nákladov uvedených v predloženej žiadosti na  poskytnutie dotácie            

z rozpočtu obce Dunajov v roku 2020, ktorá bola obci Dunajov doručená v roku 2020.  

2.3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 2.1. tohto článku prijíma. 

 

 



Článok 3 

Účel poskytnutia dotácie a lehota použitia dotácie  

 

3.1. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na náklady spojené s činnosťou:  

     - zabezpečenie športových aktivít a technickú údržbu celého areálu TJ Štart Dunajov 

     - zabezpečenie fungovania šachového oddielu 

3.2. Príjemca  dotácie sa zaväzuje použiť dotáciu v lehote do  termínu    zúčtovania t. j. 

15.12.2021 

 

 

Článok 4 

Osobitné ustanovenia 

 

4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 

1 tejto zmluvy, do 15 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy . 

4.2.Prijímateľ je povinný bezokladne predložiť zúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom 

tlačive a to najneskôr do 15.12.2021. 

4.3. Obec Dunajov si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov   

4.4. V prípade nedodržiavania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie, je povinný prijímateľ v  termíne  do 15.12.2021 vrátiť poskytnutú 

dotáciu v plnej výške na účet obce.   

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej po dve zostávajú 

poskytovateľovi a po dve prijímateľovi. 

5.2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa dohodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 

svojím podpisom. 

5.3.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť  po 

zverejnení na web stránke obce Dunajov. 
 

V  Dunajove, dňa: 14.05.2021  

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:            Prijímateľ:   

 

     

    

 
 

 


