
Zmluva 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2022 

 

Poskytovateľ: Obec Kráľová pri Senci 

  900 50 Kráľová pri Senci 

IČO: 00306061 

V zastúpení: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce 

  (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Príjemca:  Miestny športový klub Kráľová pri Senci 

900 50 Kráľová pri Senci 526 

IČO: 31 823 769  

Bankové spojenie: Unicredit, a.s. 

IBAN: SK19 1111 0000 0014 8759 7009 

Tel.: + 421 905 753 920 

V zastúpení: Marián Bobrík 

(ďalej len „príjemca“) 

 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2010, ktorým sa určujú podmienky pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce. 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Obec Kráľová pri Senci v zmysle uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.12.2021, č. 272/OZ 

– 2021, ktorým bol schválený rozpočet obce na rok 2022, poskytne príjemcovi finančnú dotáciu vo 

výške  6 000,00 eur  (slovom šesťtisíc eur). 

2. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma a zväzuje sa, že 

poukázaný príspevok bude použitý v zmysle VZN č. 4/2010 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. 

 

Článok II 

Spôsob platby 

 

1. Obec prevedie finančné prostriedky na účet organizácie IBAN: SK19 1111 0000 0014 8759 7009 

alebo vydá v hotovosti. 

2. Finančná dotácia nie je nárokovateľná. Obec zabezpečí jej vyplatenie pri dostatku zdrojov na krytie 

rozpočtových výdavkov. 

3. Finančné prostriedky obec poukáže na účet organizácie v závislosti od finančnej situácie obce 

jednorázovo alebo v splátkach. 

 

Článok III 

Iné dojednania 

 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu zmysle VZN č. 4/2010 o poskytovaní 

dotácie z rozpočtu obce. 

2. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné zhodnotenie účelu 

jej použitia. 

3. Príjemca je povinný postupovať pri obstarávaní tovaru, služieb a verejných prác postupovať 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

4. Príjemca nesmie finančné prostriedky z dotácie použiť na alkohol, tabakové výrobky a odmeny 

funkcionárom.  

 



Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Účastníci berú na vedomie, že táto zmluva sa stane platnou dňom jej podpísania obidvomi 

účastníkmi.  

2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 

47a ods. 1 zákona č. 4011964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – Obce Kráľová pri Senci.  

3. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch identických exemplároch. 

4. Právne vzťahy v tejto  zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho  zákonníka. 

5. Účastníci prehlasujú, že obsah tejto Zmluvy vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi. 

 

 

 

 

V Kráľovej pri Senci, .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Poskytovateľ:       Príjemca: 


