
ZMLUVA č. D6/2016  

o poskytnutí  dotácie z rozpočtu obce Likavka v roku 2016 

 

 

Obec Likavka 

Zastúpená: Ing. Marián Javorka – starosta obce 

Adresa : Likavka 815, 034 95 

Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko, a. s.,  

č. účtu: 8338720001/5600 

IČO: 00315362 

DIČ: 2020589582 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „obec“) 

 

a 

 

OZ Meteníci Likavka 

Zastúpený: Milan Javorka – štatutárny zástupca 

Adresa: Družstevná 333, 034 95  Likavka 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.,  

č. účtu: 9910078/5200 

IČO: 42060567 

ako príjemca dotácie (ďalej len „príjemca“) 

 

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

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 v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce 

Likavka v znení VZN obce Likavka č. 4/2006 a VZN obce Likavka č. 5/2012 túto Zmluvu o 

poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Likavka v roku 2016. 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Obec Likavka v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 90/2015 - 7 bod 4 zo dňa 

14.12.2015 poskytuje príjemcovi dotáciu z rozpočtu obce vo výške 3.500 ,- € ( slovom tritisícpäťsto 

eur ). 

2. Dotácia bude použitá na náklady na cestovné, štartovné a členské do SZFB, prenájom telocvične, 

štartovné na Slovenský pohár a iné turnaje, spotrebný materiál, organizáciu domácich kôl 

florbalovej ligy a organizovanie oblastnej florbalovej ligy.   

3. Príjemca vyhlasuje, že dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

 

II. 

Spôsob platby 

Dotácia sa poskytne bezhotovostným stykom z účtu obce na účet príjemcu na základe možných 

peňažných zdrojov obce v splátkach podľa rozhodnutia obce a to v termínoch podľa rozhodnutia 

obce, do 31.03.2016.  

 

III. 

Dohodnuté podmienky 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účel uvedený v tejto zmluve. 

Zároveň sa zaväzuje, že poskytnuté prostriedky použije hospodárne, efektívne, účelne a účinne. 



2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 

prostredníctvom masmédií, na akcie, na ktoré bola dotácia poskytnutá uvedie, že sa akcie konajú 

s finančným príspevkom obce Likavka. 

3. Príjemca nesmie finančné prostriedky z dotácie použiť na :  

    - nákup alkoholických a tabakových výrobkov,  

    - úhradu miezd, platov a odmien funkcionárov,  

    - preplatenie honorárov pre organizátorov projektu,  

    - refundáciu výdavkov uhradených žiadateľom v predchádzajúcich rokoch,  

    - splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,  

    - náklady, ktoré sa nedajú preukázateľne doložiť účtovnými dokladmi.  

4. Príjemca je povinný predložiť písomnú správu o vyúčtovaní do 30 kalendárnych dní po jej 

použití, najneskôr však do 30.11. príslušného kalendárneho roka. Prílohami správy o vyúčtovaní 

budú kópie účtovných dokladov preukazujúcich jej čerpanie a stručná informácia o  použití dotácie 

/viď príloha č. 3 k VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce/. Ak poskytnutú finančnú dotáciu 

nemožno vyčerpať do 30.11. príslušného kalendárneho roka, príjemca je povinný písomne požiadať 

obec o predĺženie termínu vyúčtovania.  

5. Príjemca, ktorý nepredloží vyúčtovanie finančnej dotácie alebo použije túto finančnú dotáciu na 

iný účel ako bol určený  v tejto zmluve, je povinný dotáciu vrátiť na  príjmový účet obce najneskôr 

do 31.12.2016.  

6. Príjemcovi, ktorý poruší zmluvné podmienky pre poskytnutie dotácie sa v nasledujúcich dvoch 

rokoch dotácia neposkytne. 

7. Obec Likavka, ako poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo podľa ustanovenia § 18 písm. d) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na vykonanie 

fyzickej kontroly hospodárneho, efektívneho a účinného spôsobu využitia ním poskytnutých 

finančných prostriedkov. Kontrolu sú oprávnení vykonať poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný 

kontrolór obce, členovia finančnej komisie a príslušní zamestnanci obce. 

8. Dotácie sú účelové a zmeniť účel dotácie je možné len so súhlasom obecného zastupiteľstva. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov a  služieb postupovať podľa platného zákona 

o verejnom obstarávaní , ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím 

podpisom. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci 

deň po dni jej zverejnenia. 

4. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len v písomnej forme, podpísanej obidvoma zmluvnými 

stranami. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží dva rovnopisy 

a príjemca obdrží   dva rovnopisy. 

 

 

V Likavke  dňa: 13.01.2016 

 

Za obec :        Za príjemcu : 

 

 

Ing. Marián Javorka – starosta obce                                                 Milan Javorka 


