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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ DOTÁCIE 

z rozpočtu obce Ruskov na rok 2021. 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

Poskytovateľ: Obec Ruskov 

  zastúpená Petrom Smrčom, starostom obce 

  bankové spojenie: OTB Banka Slovensko a.s. Košice 

  č. účtu: SK54 5200 0000 0000 0010 5881 

  IČO:  00324671 

  DIČ : 2021244973 

 

Prijímateľ: Telovýchovná jednota Lokomotíva Ruskov 

  Ruskov 327 

                            zastúpená Petrom Kuncom, tajomník výboru TJ 

  IČO: 35558351 

  DIČ: 2022151626 

  bankové spojenie: ČSOB 

  číslo účtu: SK12 7500 0000 0040 1298 9352 

                             číslo osobitného účtu na vedenie dotácie: 

 

 

 

Článok II.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie – nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce 

Ruskov na rok 2021 prijímateľovi na podporu jeho činnosti. 

 

 

Článok III. 

Zdroje dotácie 

 

1. Zdrojom na poskytnutie dotácie sú vlastné príjmy rozpočtu obce , poukázané obci podľa  

osobitného zákona (§ 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

2. Finančné prostriedky určené na poskytovanie dotácií  sú súčasťou procesu schvaľovania rozpočtu 

a jeho zmien na príslušný kalendárny rok.  

 

 

 

Článok IV. 

Podmienky poskytnutia dotácie 

 

1.   Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. 

 

2. Dotácia sa poskytuje prijímateľovi na základe jeho písomnej žiadosti zo dňa 03.02.2020 v súlade  

      s VZN č. 1/2020 obce Ruskov o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám   

      a fyzickým osobám – podnikateľom. 

 

3. Prijímateľ podľa čl. I. tejto zmluvy je právnickou osobou - občianskym združením, ktorého  

zakladateľom nie je obec. Sídlom a miestom pôsobenia prijímateľa je obec Ruskov. 
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4. Prijímateľ je povinný viesť poskytnuté finančné prostriedky na samostatnom účte v banke, pričom  

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

 

5. Prijímateľ je povinný na žiadosť orgánov oprávnených na výkon kontroly uvedených v článku  

VIII. tejto zmluvy preukázať účel použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu obce listinnými 

dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie. 

 

 

 

Článok V. 

Výška a účel dotácie 

 

1. V súlade s VZN obce Ruskov uvedeným v čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy a na základe uznesenia OZ 

Ruskov č. 130/2021 zo dňa 30.6.2021 bude žiadateľovi  poskytnutá dotácia vo výške 4.500,00 € 

(slovom štyritisícpäťsto eur). 

 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje realizáciu poskytnutia  finančných prostriedkov pre prijímateľa  

             uvedený v čl. I. tejto zmluvy vo viacerých splátkach podľa svojich možností. 

 

3. Účelom poskytnutia dotácie je finančná pomoc obce pri realizácii predmetu  činnosti prijímateľa, 

ktorým sú verejnoprospešné účely – rozvoj telovýchovy a športu,  poskytovanie služieb v tejto 

oblasti, organizovanie telesnej výchovy pre deti a mládež, zabezpečovanie športového vyžitia 

občanov obce a reprezentovanie obce aktívnou športovou činnosťou. 

 

 

 

Článok VI. 

Použitie dotácie 

 

1.   Prijímateľ finančné prostriedky dotácie môže použiť iba na: 

 

      a)  - úhradu cestovných nákladov športových družstiev na zápasy odohrané na ihriskách súperov 

             v súlade s rozpisom ObFZ, resp. VslFZ Košice, 

      b)  - úhrady nákladov na rozhodcov pri domácich zápasoch futbalových družstiev TJ, 

      c)  - úhradu správnych a registračných poplatkov v súlade s platnými predpismi ObFZ a VslFZ, 

      d)  - nákup administratívneho materiálu, športového materiálu a športovej výstroje, 

      e)  - nákup materiálu na zabezpečenie prevádzkovania, údržby a opráv ihriska, vonkajších 

             priestorov areálu a zmluvne prenajatých nebytových priestorov Športcentra. 

          

2.   Finančné prostriedky poskytnutej dotácie nemôžu byť použité na: 

 

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

      b)  - úhradu pokút a penalizácii uložených jednotlivým športovcom, športovým družstvám, členom 

             realizačných tímov alebo športovému klubu za priestupky v rámci športovej činnosti alebo za 

             iné porušenia záväzných disciplinárnych poriadkov a štatútov,  

      c)  - financovanie občerstvenia, stravovania a recepcií, na nákup darov, suvenírov a na odmeny  

              manažmentu – výboru TJ  pri realizácii predmetu činnosti prijímateľa. 

 

 

Článok VII. 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

 

1. Použitie poskytnutej dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu s rozpočtom poskytovateľa – obce 

Ruskov. 

 

2. Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie a predložiť ho poskytovateľovi 

v lehote do 15.12. kalendárneho roka podľa Prílohy  „Zúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 
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2021“, ktorá tvorí súčasť  tejto zmluvy. K vyúčtovaniu dotácie prijímateľ priloží  kópie účtovných 

dokladov preukazujúcich jej čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti a prílohy, 

ktoré určuje zákon o účtovníctve. 

 

3. Finančné prostriedky z dotácie nevyčerpané do lehoty uvedenej v ods. 2 musia byť vrátené na účet 

obce, z ktorého boli poskytnuté a to do piatich dní odo dňa vyúčtovania, najneskôr však do 31.12. 

kalendárneho roka. V tom istom termíne prijímateľ odvedie výnosy (úroky) z poskytnutých 

finančných prostriedkov znížené o poplatky za vedenie účtu. 

 

4. 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. 

 

 

Článok VIII. 

Kontrola 

 

1. Obec Ruskov ako poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania plnenia  

       tejto zmluvy v sídle prijímateľa dotácie. 

 

2. Oprávnenie vykonávať kontrolu v mene poskytovateľa má hlavný kontrolór obce, obecné  

       zastupiteľstvo a starosta obce Ruskov. 

 

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    

      pre oprávnené osoby vstup do objektov a predloženie všetkých požadovaných dokladov,     

      informácií a vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou. 

 

 

Článok IX. 

Sankcie 

 

1.   Sankcie za nedodržanie povinností dohodnutých v tejto zmluve upravuje osobitný zákon 
       (zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých  

       zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

2. Nedodržanie termínu vyúčtovania poskytnutej dotácie, použitie dotácie v rozpore s určeným  

    účelom, neodvedenie výnosu z dotácie, prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie   

    dotácie, nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie dotácie, nedodržanie ustanoveného  

    alebo určeného spôsobu nakladania s dotáciou, porušenie ďalších pravidiel a podmienok, za ktorých  

    bola dotácia poskytnutá sa považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu  

    (napr. zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve,   

     zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách). 

 

3.   Poskytovateľ je oprávnený v správnom konaní: 

 

a) v prípade použitia dotácie v rozpore s určeným účelom vymáhať od prijímateľa vrátenie  

finančných prostriedkov z dotácie do rozpočtu obce vo výške porušenia finančnej disciplíny, 

zároveň je oprávnený uplatniť voči prijímateľovi penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej 

došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý, aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny 

do doby vrátenia finančných prostriedkov z dotácie, najviac však do výšky tejto sumy, 

 

b) v prípade zistenia, že prijímateľ neodviedol výnos z dotácie do rozpočtu obce v ustanovenej  
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alebo určenej lehote alebo v ustanovenom rozsahu, vymáhať od prijímateľa odvod výnosu vo 

výške porušenia finančnej disciplíny a uplatniť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo 

k porušeniu finančnej disciplíny za každý, aj začatý deň omeškania, 

 

c) v prípade zistenia prekročenia lehoty určenej na použitie dotácie uplatniť voči prijímateľovi  

penále vo výške 0,1 % zo sumy použitej po určenej lehote za každý, aj začatý deň porušenia 

finančnej disciplíny, najviac však do výšky tejto sumy, 

 

d) v prípade zistenia nehospodárneho, neefektívneho a neúčinného vynakladania dotácie,  

nedodržania určeného spôsobu nakladania s dotáciou, porušovania pravidiel a podmienok, za 

ktorých bola dotácia poskytnutá uplatniť voči prijímateľovi zaplatenie pokuty vo výške od 166 

do 9 958 EUR v závislosti od závažnosti porušenia finančnej disciplíny a dĺžky trvania 

protiprávneho stavu. 

 

4. Ak prijímateľ sám zistí porušenie finančnej disciplíny podľa ods. 1, 2 a 3 tohto ustanovenia  a  

odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny podľa ods. 1, 2 a 3 tohto 

ustanovenia, alebo ak sa porušenie finančnej disciplíny zistí pri výkone kontroly a finančné 

prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny vráti prijímateľ do dňa skončenia kontroly, 

správne konanie sa nezačne. 

 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre obe zmluvné strany. 
 

2     Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán       

        formou písomných dodatkov. 
  

3.      Zmluva je účinná nasledujúcim dňom po dni, v ktorom bola zverejnená v súlade so zákonom  

         č. 546/2010 Z. z. 

 

 

 
 

 

 

V Ruskove dňa   07.07.2021                                     
 

 

 

Zmluva bola podpísaná zmluvnými stranami 

 
Za poskytovateľa:                                                                               Za prijímateľa: 

 

 

 

 

 

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

 

     Peter Smrčo - starosta obce                                                       Peter Kunc - tajomník TJ 

 

 
        

 

 

 



 5 

 
Príloha: 

 

 

 Zúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2021 

 

 

 

Žiadateľ o dotáciu : 

 

Názov organizácie:  

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ruskov na rok 2021 

Predmet zmluvy – účel poskytnutia a použitie dotácie 

 

Číslo, druh dokladu – dodávateľ – účel dotácie – suma – spôsob úhrady – dátum úhrady 

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyúčtovanie dotácie 

Dátum  .-  podpis 

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za predloženie vyúčtovania dotácie 

Dátum  - podpis 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


