
Z M L U V A 

o poskytnutí finančných prostriedkov 

z rozpočtu Obce Dlhé Klčovo 

 
Článok 1  

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ: Obec Dlhé Klčovo  
    Dlhá 84/85, 094 13 Dlhé Klčovo   

    Zastúpené:  Andrejom Kulikom  

               starostom obce 

   IČO: 00332356 

   DIČ: 2020640974 

    Č. ú.: 4233892001/5600 

   Č.ú.: vo formáte IBAN: SK58 5600 0000 0042 3389 2001 

 

Prijímateľ:  Centrum futbalových talentov Academy Slovakia  

  skratka názvu: CFT Academy Slovakia  
  občianske združenie  

  Gen. Svobodu 316, 093 01  Vranov nad Topľou  

  Zastúpené:  Mgr. Daniel Štuller        

            prezident združenia 

  IČO: 42419123 

   DIČ: 2120007439 

  Č. ú.: VÚB banka, 3465996059/0200                                     

  Č.ú.: vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0034 6599 6059 

 
Článok 2  

Predmet zmluvy 

 

 1/ Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi na záujmovú činnosť detí  a mládeže s trvalým 

pobytom v  Obci Dlhé Klčovo  finančné prostriedky z rozpočtu obce  vo výške 1 800,00 EUR (slovom: 

jedentisícosemsto eur) a prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky výlučne na účel 

uvedený v článku 3 tejto zmluvy. 

 2/  Táto  zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  sa uzatvára v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva Obce Dlhé Klčovo č.80/2015 zo dňa23.10.2015 o schválení príspevku účelovo určeného na 

záujmovú činnosť detí  a mládeže s trvalým pobytom v  Obci Dlhé Klčovo. 

 

Článok 3  

Účel zmluvy 

 
 1/ Prijímateľ sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť výlučne na záujmovú činnosť  detí  

a mládeže s trvalým pobytom v  Obci Dlhé Klčovo   a to  konkrétne na výdavky týkajúce sa dopravného, 

štartovného, odmeny trénera, výdavky na športové potreby a iné výdavky. 

 2/ Prijímateľ sa zaväzuje realizovať záujmovú činnosť detí a mládeže s trvalým pobytom v Obci 

Dlhé Klčovo dvakrát týždenne v rozsahu 1 hodiny. 



Článok 4  

Osobitné ustanovenia  

 
 1/ Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančný príspevok vo výške uvedenej v článku 

2 v bode 1/ tejto zmluvy bezhotovostne, na účet uvedený v záhlaví  tejto  zmluvy a  to  štvrťročne, vždy  vo  

výške po 450,00 EUR  v týchto termínoch:  do 30.01.2016, 30.04.2016, 30.07.2016 a 30.10.2016. Zmluvné 

strany sa dohodli, že v 1. štvrťroku 2016 bude finančný príspevok poskytnutý prijímateľovi po uzatvorení 

zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a doložení relevantných podkladov. 

 2/ Prijímateľ je povinný poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu obce vyúčtovať štvrťročne, vždy   

v  termíne  do  15  dní  po skončení kalendárneho štvrťroka. Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku 

za 4. štvrťrok 2016  je  prijímateľ  povinný  vyúčtovať  do  15.12.2016.   

 3/ Vyúčtovanie   je   prijímateľ  povinný predložiť  na  predpísanom  tlačive  poskytovateľa  spolu  s 

kópiami účtovných dokladov, ktoré   preukazujú  účel  použitia príspevku. Zmluvné strany sa dohodli, že ku  

kontrole   predloží prijímateľ  poskytovateľovi aj originály dokladov k nahliadnutiu.   

 4/ Zúčtovanie  poskytnutých  finančných  prostriedkov musí  obsahovať  doklady,   ktoré  preukazujú 

príjem a použitie  poskytnutých finančných prostriedkov. Takýmito dokladmi  sú najmä: 

 a/ kópia bankového výpisu prijímateľa, ktorá dokumentuje príjem a použitie poskytnutých 

finančných prostriedkov, 

 b/ kópia faktúry, ktorá musí obsahovať: 

-  číslo faktúry, 

                 -  názov dodávateľa , IČO,DIČ 

                 -  deň vystavenia faktúry, 

                       -  deň splatnosti faktúry, 

                       -  formu úhrady faktúry, 

                       -  označenie dodávky, jej množstvo, celkovú cenu dodávky, 

                       -  pečiatku a podpis, 

 c/ kópia výdavkového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať: 

                        - číslo dokladu 

                        - názov platiteľa, IČO, DIČ 

                        - názov príjemcu, IČO, DIČ, 

                        - vyplatenú sumu slovom aj číslom, účel vyplatenia, 

                        - podpis príjemcu, podpis vystavovateľa, 

                       - poradové číslo, pod ktorým je výdavok zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo  v pokladničnej 

knihe, 

                     -podpis schvaľovateľa dokladu, 

 d/ kópia príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať: 

           - číslo dokladu, 

                   - názov príjemcu, IČO, DIČ, 

                   - názov vystavovateľa dokladu, IČO, DIČ, 

                   - dátum vystavenia dokladu, 

                       - prijatú sumu slovom aj číslom, účel príjmu, 

                       - podpis vystavovateľa dokladu, 

                       - podpis schvaľovateľa dokladu, 

                       - podpis príjemcu, 

                   - poradové číslo, pod ktorým je príjem zaúčtovaný v peňažnom denníku  alebo  pokladničnej 

knihe. 

 e/ doklady z registračnej pokladnice v prípade platby , resp.nákupu v hotovosti. 

 5/ Obec  má  právo  vykonať kontrolu použitia  poskytnutých finančných prostriedkov u prijímateľa.  



 6/  V  prípade   nedodržania  účelu,   lehoty  na  vyúčtovanie  poskytnutých finančných prostriedkov 

  

alebo  nezrealizovania  akcie, či nevyčerpania poskytnutých finančných prostriedkov, je prijímateľ povinný 

vrátiť poskytnuté finančné prostriedky na účet obce najneskôr do 30.12.2016. Zároveň je povinný uhradiť v 

zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p.  penále vo výške 0,1% zo sumy, u ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj 

začatý deň porušenia finančnej disciplíny odo dňa poskytnutia finančných prostriedkov do doby vrátenia 

finančných prostriedkov na účet obce. 

 

Článok 5  

Doba trvania zmluvy 

 

 1/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

 2/ Zmluva zaniká uplynutím času alebo dohodou zmluvných strán. 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 
 1/  Ostatné  právne  vzťahy  neupravené  v tejto   zmluve   sa  spravujú  príslušnými ustanoveniami 

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.,  zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej  

správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p., zák. č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách  

územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  a  VZN  č. 3/2008   o   podmienkach 

poskytovania dotácií obcou Dlhé Klčovo. 

 2/ Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať na základe písomných, vzájomne odsúhlasených 

dodatkov k zmluve. 

 3/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 4/ Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 5/ Zmluvné strany si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpísali. 

 6/ Táto zmluva je zmluvou povinne zverejňovanou v zmysle § 5 a nasl. zák. 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. 

 

 
 V Dlhom Klčove, dňa,  27.10.2015 

 

 

 

 

 

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

 Andrej Kulik, starosta obce                                                   Mgr.Daniel Štuller, prezident združenia  

                     poskytovateľ                                                                                           prijímateľ  

 

 

 



 

 

 


