
Zmluva 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sokoľ 

v roku 2020 
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 2/2020 

 

I.  

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ: 

Názov: OBEC  Sokoľ  

Adresa: Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ 

zastúpená starostom: Ing. Ľuboš Šuca 

bankové spojenie:  PRIMA BANKA SLOVENSKO ,a.s. 

číslo účtu: 0494216003/5600 

IBAN:                                   SK30 5600 0000 0004 9421 6003 

IČO: 00324752 

DIČ:  2021245039 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „poskytovateľ“) 

 

a 

Príjemca:  

Názov:  Športový klub Sokoľ   

adresa sídla: Sokoľ 288 

zastúpená : Viliam Lastovecký 

  

IČO: 31310532 

DIČ : 2021512273 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

číslo účtu:  572190014/0900  

IBAN:                                  SK 48 0900 0000 0005 7219 0014 

ako príjemca dotácie (ďalej iba „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 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

      Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku  2020. 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie mimoriadnej finančnej dotácie pre Športový klub 

Sokoľ.                      

2. Obec Sokoľ na základe Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.12.2019, poskytne v roku 2020 

príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 3000 € (slovom: tritisíc eur).       

3. Dotáciu je príjemca povinný použiť výlučne za účelom ohradenia ihriska. 

4. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v čl. II bod 5 prijíma. 

 



III. 

Spôsob platby 

 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce  na účet príjemcu  

   na základe tejto zmluvy  a to nasledovne: 3000 € (slovom: tritisíc eur) do 31.01.2020. 

 

IV. 

Iné dohodnuté podmienky 

 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. 

 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 

 

4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2020. 

 

5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej  

    dotácie najneskôr však do  15.01.2021. 

 

6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je  

    v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do  

  31.01.2021. 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác 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 jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto  

    zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle ust. § 5a  

    Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  

    niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

4.  Platnosť tejto zmluvy končí dňom 31.12.2020. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jeden rovnopis. 

 

 

V Sokoli,   dňa   8.1.2020  

 

Za poskytovateľa:                                                                   Za príjemcu : 

 

 

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

                  starosta obce   


