
Z m l u v a 
o poskytnutí  dotácie Telovýchovnej jednote FC Kluknava 

 

Obec Kluknava  

Sídlo:    05351 Kluknava č.177 

Zastúpená:  Ing. Štefan Kováč, starosta obce 

IČO:     00329274 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:    3411984001/5600 

IBAN:   SK06 5600 0000 0034 1198 4001 

 

a 

 

   Telovýchovná jednota FC Kluknava 

Sídlo:    Kluknava 

Zastúpená:  Ján Richnavský - predseda 

IČO:   35505192 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, pobočka Krompachy 

č.účtu:    0521585358/0900 

IBAN:   SK56 0900 0000 0005 2158 5358 

 

uzatvárajú Zmluvu o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce Telovýchovnej jednote 

FC Kluknava na rok 2015  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce. 

 

I. Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je poskytnutie účelovej dotácie z rozpočtu obce do sumy 8.000 € 

(slovom: osemtisíc eur) na pokrytie výdavkov spojených s činnosťou TJ v roku 2015 

(futbalového oddielu dorastencov, A-mužstva, žiakov) a to: 

- údržba areálu ihriska (príprava hracej plochy)     

- odmeny rozhodcom, tréner, hospodár (odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne 

a daň z príjmov) 

- doprava na športové podujatia       

- réžia klubu, čistiace prostriedky       

- poštovné, poplatky (banke, notársky)            

- nákup športových potrieb 

- nájom ihriska pre prípravné zápasy na umelej tráve    

- zdravotné potreby pre zdravie a ochranu hráčov, poplatky lekárom, ostaršenie     

- registrácia a štartovné  

- cestovné (tréner, funkcionári, hráči) 

- štartovné v zmysle uznesenia výboru TJ 

- hosťovanie, prestupy       

- poplatky za mobilný telefón na základe uznesenia výboru TJ 

 

 

II. Základné ustanovenia 

 

Obec Kluknava sa zaväzuje poskytnúť  TJ FC Kluknava finančnú dotáciu do výšky 8.000 €, 

na pokrytie výdavkov uvedených v predmete zmluvy, v zmysle rozpočtu obce na rok 2015 

podľa prideľovania podielových daní obci a Všeobecne záväzného nariadenia obce 

o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám. 



III. Forma poskytovania prostriedkov 

 

Obec Kluknava poskytne dotáciu Telovýchovnej jednote FC Kluknava v zmysle schváleného 

rozpočtu obce do výšky 8.000 €, na pokrytie výdavkov spojených s činnosťou TJ v roku 

2015. Úhradu zrealizuje štvrťročne postupne podľa prideľovania podielových daní obci a po 

štvrťročnej kontrole účtovných  dokladov (spravidla 1. časť dotácie v prvom štvrťroku 2015 

a zvyšok postupne v 2., 3. a 4. štvrťroku 2015), prevodným príkazom prostredníctvom Prima 

banky, a.s.. Prijímateľ je povinný použiť dotáciu len na realizáciu predmetu zmluvy. 

Prijímateľ je povinný dodržať pri realizácií predmetu zmluvy hospodárnosť a efektívnosť. 

Prijímateľ nesmie z dotácie podľa bodu I. poskytovať finančné prostriedky ako dotáciu iným 

právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ani financovať podujatia organizované alebo 

realizované inými právnickými a fyzickými osobami. 

 

 

IV. Vyúčtovanie dotácie 

 

TJ FC Kluknava  je povinná vykonať vyúčtovanie finančných prostriedkov do 15.12.2015. 

 

Výnosy z poskytnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu a nevyčerpané 

finančné prostriedky musia byť vrátené na účet obce, z ktorého boli poskytnuté do 5 dní odo 

dňa vyúčtovania. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nedočerpaných finančných 

prostriedkov a avízo o platbe výnosov, resp. informáciu o tom, že výnosy nevznikli. 

Správa o čerpaní finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie bude podaná obecnému 

zastupiteľstvu spoločne s predkladanou správou o plnení rozpočtu obce za príslušný rok. 

 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnený vykonať kontrolór obce a poslanci 

obecného zastupiteľstva. 

Zmena účelu alebo akákoľvek iná zmena je možná len na základe písomného dodatku k tejto 

zmluve o ktorú je prijímateľ  povinný požiadať vopred. 

Zmluva  je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné zúčastnené strany 

dostanú po jednom vyhotovení. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou 

a dobrovoľne ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Kluknave,  2.2.2015 

 

 

 

 

 

 

 

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

           za výbor TJ FC Kluknava     za Obec Kluknava 

       Ján Richnavský                 Ing. Štefan Kováč 

            predseda              starosta obce 


