
 
Zmluva číslo 1/2014 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horné 
Semerovce č.1/2012  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  

 

medzi 
 
Žiadateľom:          TJ Družstevník Horné Semerovce 
                              Sídlo: Horné Semerovce 
                              Zastúpený: Alexander Menyhért 
                              Bankové spojenie: 
                              Číslo účtu: 
                              (ďalej len „žiadateľ“)  
a  
Poskytovateľom:   Obec Horné Semerovce  
                              Sídlo: Horné Semerovce 100 
                              V zastúpení: Mgr. Tomáš Pásztor -  starosta obce 
                              IČO: 00306991 
                              Bankové spojenie:  Dexia Levice 
                              Číslo účtu: 7138233001/5600 
                              (ďalej len „poskytovateľ“)  
 

ČI. I. 
Predmet zmluvy 

 
     Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v sume 2000,- € (dve tisíc 
eur), ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť v plnej výške na bežné výdavky s účelovým 
určením na: činnosť futbalového klubu TJ Družstevník Horné Semerovce 
 

ČI. II. 
Podmienky použitia dotácie 

 
1) Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť 

ich v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v čl. 1. tejto 
zmluvy.  
 

2) Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami, sa finančné 
prostriedky uvedené v čl. I. poskytnú žiadateľovi v štyroch splátkach bezhotovostným 
prevodom, resp. v hotovosti na základe príjmového pokladničného bloku. 
 

3) Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. 4. bod 10  tejto zmluvy je žiadateľ povinný 
vyúčtovať podľa prílohy č. 3 k VZN v termíne do 30.11.2014. V prípade, že zo všetkých 
okolností je zrejmé, že uvedený termín vyúčtovania nebude žiadateľom dodržaný, je 
žiadateľ povinný na základe zdôvodnenej písomnej žiadosti požiadať poskytovateľa v 
lehote do 10 dní pred uplynutím stanoveného termínu vyúčtovania o predĺženie termínu 
predloženia vyúčtovania. 
 

4) Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o 
poskytnutí dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať 
hlavný kontrolór obce podľa § 18d ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. Žiadateľ sa zaväzuje umožniť hlavnému 
kontrolórovi obce výkon tejto kontroly.  



 

  


