
ZMLUVA 

o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023 
 

Táto zmluva sa uzatvára podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

medzi: 

 

poskytovateľom   :        Obec Brezovica                                     

zastúpeným          :        Ing. Andrej Ujmiak, starosta obce 

bankové spojenie :        Prima banka Slovensko a.s.  

         číslo účtu              :        4050584006/5600 

         IBAN     : SK48 5600 0000 0040 5058 4006 

IČO                      :         00314421 

                                                                                                      ďalej len „poskytovateľ“ 

a 
 

príjemcom                    Futbalový klub Oravan Brezovica 

                                     Osloboditeľov 349, 028 01  Brezovica 

zastúpeným                  Juraj Meško, predseda 

bankové spojenie         Slovenská sporiteľňa a.s., Trstená 

číslo účtu                      5054307414/0900 

IBAN             SK81 0900 0000 0050 5430 7414 

IČO             42352029       

 

ďalej len „príjemca“ 

 

Čl.1 

Predmet zmluvy 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky formou transferu 

z rozpočtových prostriedkov obce podľa § 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 a podľa všeobecne záväzného nariadenia obce 

Brezovica č. 5/2010 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce. 

2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky na fungovanie a činnosť 

futbalového klubu. 
 

Čl.2 
Výška poskytnutej dotácie a účel použitia 

 

1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi na rok 2023  transfer na základe schválenia obecným 

zastupiteľstvom vo výške:  

10 000,- EUR  
slovom: Desaťtisíceur. 

 

Finančné prostriedky budú poskytnuté na účet príjemcu v dvoch platbách po 5 000 € so 

splatnosťou do 28. 02. 2023 a 30. 6. 2023 
 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať finančné prostriedky zo svojho rozpočtu v roku 

2023 a to do 30 dní po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov oboma 

zmluvnými stranami. Finančné prostriedky uvedené v článku 2 ods.1 sa poskytnú 

žiadateľovi bezhotovostným prevodom na účet príjemcu prípadne v hotovosti priamo 

z pokladne obce. 



     

3.      Príjemca použije poskytnuté finančné prostriedky do 30. novembra 2023. 

 

4. Príjemca zodpovedá za hospodárenie poskytnutých finančných prostriedkov a je 

povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich 

použitia. 

 

5. Príjemca sa zaväzuje pri hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami 

dodržiavať všetky predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 

územnej samosprávy. 

 

6. Príjemca je povinný najneskôr do 15. 12. 2023 predložiť poskytovateľovi zúčtovanie 

použitia poskytnutej dotácie. 

 

7. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek sa presvedčiť o hospodárení s prostriedkami 

svojho rozpočtu u príjemcu. 

 

 

Čl.3 
Všeobecné ustanovenia 

 

1. Podmienky na poskytnutie dotácií, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, 

navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravuje 

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Čl.4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné vzťahy neupravené v tejto zmluve upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

 

2. Každá zmena musí byť vykonaná písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve 

podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu obdrží poskytovateľ 

a jednu príjemca. 

 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

 

V Brezovici, dňa 30. 01. 2023                                          V Brezovici, dňa 03.02.2023 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––                                                 ––––––––––––––––––––––– 

                 poskytovateľ                                                                                     príjemca 

 

 


