
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Okoč 

 

uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Okoč č.  4/2013  o poskytovaní dotácií  z rozpočtu obce 
 

medzi 

 

Žiadateľom:   Mas.Oyama Kyokushin Karate  

    946 01 Kameničná č. 492 

    IČO: 36105643 

    DIČ: 2021483607 

    Zastúpený: Jánom Markovicsom 

    Bankové spojenie: Poštová banka a.s. 

    Číslo účtu: 20238040/6500 

a 

Poskytovateľom:  Obec Okoč 

    930 28 Okoč, Hlavná 833/57 

    Zastúpená: Ing. Ladislavom Polákom, starostom obce 

    IČO: 00305642 

    Bankové spojenie: ČSOB a.s. 

    Číslo účtu: SK10 7500 0000 0040 2970 5010 

 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

     Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na rok 2022 z rozpočtu obce vo výške 1000,- 

€ /slovom tisíc EUR/, ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť v plnej výške na financovanie činnosti 

karate klubu.  Dotácia má byť použitá  na bežné výdavky s účelovým určením na: 

- cestovné náklady 

- štartovné v súťažiach 

- nákup športového materiálu. 

 

 

 

 

II. 

Podmienky použitia dotácie 

 

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich 

v zmysle §19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v čl. I. 

tejto zmluvy. 



2. Finančné prostriedky uvedené v čl. I. sa poskytnú bezhotovostne na účet žiadateľa   vo 

výške 1000,- €. 

3. Poskytnutú dotáciu je žiadateľ povinný vyúčtovať do 15. decembra bežného roka. 

4. Vyúčtovanie musí obsahovať vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie vypracované 

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov preukazujúcich použitie 

dotácie / tlačivo na vyúčtovanie tvorí prílohu tejto zmluvy /. 

5. Použitie finančných prostriedkov na iný než dohodnutý účel je považované za porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6.  Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky , ktoré neboli použité 

na účel dohodnutý v čl. I. tejto zmluvy v lehote do 5 dní odo dňa predloženia 

vyúčtovania, najneskôr do 15.12. príslušného rozpočtového roka. 

7. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi aj tú výšku finančných prostriedkov, ktorú 

nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie a to do 15. decembra príslušného roka. 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to 

formou písomných dodatkov. 

2. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

V Okoči dňa 04.04.2022 

 

 

 

 

 

 

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

        poskytovateľ      žiadateľ  

 

 


