
Z M L U V A 
o poskytnutí dotácie 

podľa platného VZN č. 1/2021 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Článok 1 
Účastníci dohody: 

Poskytovateľ: Obec Kolárovice 

Zastúpené: Ing. Jozef Hruštinec- starostom obce 

IČO: 321362 
DIČ:2020626443 

Č.Ú.: SK86 5600 0000 0031 6672 0001 kód banky KOMASK2X 

Prijímate!': FK- Kolárovice 
01354, Kolárovice 
Zastúpené: Peter Čado 

IČO: 52709515 
DIČ:2121146665 
IČ DPH: SK 
Č.Ú.: SK30 5600 0000 0064 0958 0001 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 3 platného VZN č. 1./2021 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 142/2021 dňa 
09.09.2021 
Pre prijímateľa bola pre rok 2022, v súlade s článkom 4 VZN č. 1./2021, schválená 
dotácia vo výške 26 000,00 EUR, slovom dvadsaťšesťtisíceur 

Článok 3 
Účel poskytnutia dotácie 

3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na organizovanie futbalového klubu ako 
aj na údržbu zariadení v správe futbalového klubu. 

Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 
1 tejto zmluvy, do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy. 

4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní podujatia, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia 
z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 15.12.2022, odovzdať písomnú správu o 

/ 



použití dotácie. V prípade nejasností pri zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží 
k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod. 

4.1 .V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania kultúrneho podujatia, je prijímateľ povinný 
v termíne do 15.12.2022 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa 
a to na č.ú.: SK86 5600 0000 0031 6672 0001 vedeného v PRÍMA banka Slovensko a.s. 
kód banky KOMASK2X. 
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Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

5.1.Táto zmluva je vyhotovená dvoch exemplároch, z ktorej po jednej zostávajú 
poskytovateľovi a po jednej prijímateľovi. 

V Kolároviciach, dňa:31.12.2021. 

Poskvtovateľ: 

OBEC 
013 54 Ku 

IČO: 321362, DIČ: 

Ing. Jozef Hruštinec 
Starosta obce 

Prijímateľ 

013 
IČl_ 

DIČ: 2. 
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