
Zmluva o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu obce Gbeľany č. 1/2021

uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona 
o rozpočtových pravidlách samosprávy") a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením obce 
Gbeľany č. 11/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN").
Zmluvné strany:

Poskytovateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo bežného účtu IBAN:
(ďalej ako „poskytovateľ")

Obec Gbeľany
Ing. Jozefom Martinčekom - starostom obce
Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
00321273
2020671873
VUB, a. s. pobočka Žilina
SK27 0200 0000 0000 2652 3432

Občianske združenie: Športový klub Gbeľany
Zastúpený: Milošom Ovšonkom - tajomníkom ŠK Gbeľany
Sídlo: Gbeľany, 013 02
IČO:
DIČ:

31932479
2020681069

Bankové spojenie: Príma banka Slovensko a.s.
Číslo bežného účtu IBAN: SK24 5600 0000 0009 7725 7002
(ďalej ako „prijímateľ")

Článok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Gbeľany na činnosť Športového 
klubu Gbeľany v roku 2021.

2. Dotácia bola schválená Obecným zastupiteľstvom obce Gbeľany dňa 13.11.2020 uznesením č. 
17/2020 vo výške ako je uvedené v čl. II. bod 1. tejto zmluvy, v súlade s rozpočtom bežných 
výdavkov obce na rok 2021.

3. Prijímateľ je povinný poskytnutú dotáciu použiť iba na účely uvedené vo svojej žiadosti 
a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a VZN.

4. Dotáciu nemožno použiť na nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ani na 
refundáciu výdavkov prijímateľa uhradených v minulosti, úhradu záväzkov z predchádzajúcich 
rokov, splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.

Článok II.
Výška a čerpanie poskytnutej dotácie

1. Obec Gbeľany poskytne v roku 2021 Športovému klubu Gbeľany dotáciu vo výške 25.100 EUR 
(slovom dvadsaťpäťtisícjednosto eur).

2. Dotácia bude poskytnutá podľa požiadavky , bezhotovostným prevodom na bežný účet 
prijímateľa.



Článok III.
Zúčtovanie dotácie

1. Dotácia poskytnutá prijímateľovi je účelovo viazaná. Prijímateľje povinný zúčtovať prostriedky 
dotácie s rozpočtom poskytovateľa najneskôr do 31.12.2021 a predložiť písomnú správu 
o použití finančnej dotácie a kópie účtovných dokladov hodnoverne preukazujúcich čerpanie 
finančných prostriedkov na účel uvedený v článku I. v bode 1. tejto zmluvy v termíne do 
15.01.2022.

2. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať použitie dotácie aj v priebehu čerpania dotácie. 
Prijímateľje povinný predložiť ku kontrole požadované doklady a vyúčtovanie.

3. Prijímateľ je povinný finančné prostriedky, o ktorých vie, že ich nebude čerpať alebo ich 
nevyčerpá do konca obdobia, na ktoré boli poskytnuté, vrátiť poskytovateľovi najneskôr do 
31.12.2021.

4. Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu alebo jej časť bezodkladne, resp. 
v termíne určenom na vrátenie dotácie alebo jej časti, a to v prípadoch 
• nepredloženia vyúčtovania v stanovenom termíne
• použitia dotácie alebo jej časti v rozpore so stanoveným účelom
• nevyčerpania dotácie alebo jej časti v príslušnom rozpočtovom roku
• porušenia podmienok poskytnutia dotácie a povinnosti vyplývajúcich z VZN a tejto zmluvy.

Článok IV.
Zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny

1. Ak prijímateľ dotácie nedodrží podmienky poskytnutia dotácie, ako aj povinnosti vyplývajúce 
zo všeobecne záväzných predpisov, VZN a tejto zmluvy, toto konanie sa považuje za porušenie 
finančnej disciplíny a poskytovateľ uplatní sankcie za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch splatnosťou originálu, pričom každá zmluvná 
strana obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzatvorená 
v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu je vlastnoručne podpísali.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán, a to formou písomných 
dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Gbeľanoch, dňa 17.3.2021

Prijímateľ:
ŽPORTOVÝ KI.LIB
U ť t. A r i

Miloš Ovšonka 
Športový klub Gbeľany


