
ZMLUVA  č.  6/2021 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Richnava     

     uzavretá v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a Všeobecne záväzného nariadenia obce Richnava č. 1/2016 podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzických osobám – podnikateľom  
 

ČLÁNOK I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Obec Richnava  IČO  00329525, 
zastúpená Ivanom Dunkom , starostom obce, 
bankové spojenie: Prima banka a.s., Spišská Nová Ves 
číslo účtu: IBAN  SK 24 5600 0000 0034 5207 3001  
(ďalej len „poskytovateľ“) 

a 
 
Enduro klub Richnava , Richnava 111, 053 51  Kluknava 
Zastúpený Marekom Birošom, predsedom klubu 
IČO: 50659332 
Bankové spojenie: Fio banka a.s., pobočka zahraničnej banky 
číslo účtu: IBAN: SK53 8330 0000 0021 0116 2796 
zápis v registri: Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-50411 zo dňa 29. 12. 2016 
(ďalej len  „ žiadateľ“) 
 

ČLÁNOK II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
           Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na rok 2021  vo výške 600 € na položky - 

štartovné na preteky, licencie Slovenskej motocyklovej federácie, športové dresy a výstroj. 

  
ČLÁNOK III. 

PODMIENKY POUŽITIA DOTÁCIE 
1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich len na 
účel, ktorý je uvedený v Článku II. tejto zmluvy.  

2. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami sa finančné prostriedky 
uvedené v Článku II. poskytnú žiadateľovi v schválenej výške v termíne do   10 pracovných dní od 
účinnosti zmluvy.  

3. Žiadateľ berie na vedomie povinnosť uskutočňovať platby z poskytnutej dotácie zásadne 
bezhotovostne.    

4. Žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov a služieb dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Žiadateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu v zmysle Článku II. tejto zmluvy vyúčtovať v termíne do 
30 dní od ukončenia akcie najneskôr však do 15. 12. 2021 poskytovateľovi.   

6. Vyúčtovanie musí obsahovať  

a) písomné vecné vyhodnotenie akcie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu,  

b) vyplnenú  tabuľku  - Príloha č. 2 k VZN č. 1/2016 

c) povinné prílohy: 

1)  zoznam  dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení: por. číslo, názov dokladu, 
suma v €, poznámka. 

2) fotokópie zúčtovaných dokladov (faktúry, výpisy z bankového účtu, doklady z registračnej 
pokladne, pokladničné doklady, dohôd, pracovných zmlúv pod.). 

3) dokumentácia o realizácií podujatia – fotografie, propagačné materiály, pozvánky, programy, 
výstrižky z tlače a pod. . 



d) finančné vyúčtovanie musí byť vypracované v súlade so zákonom číslo 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov.   

7. Žiadateľ je povinný  

a) vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel dohodnutý v Článku II. 
tejto zmluvy, a to v plnej výške sumy poskytnutej dotácie,  

b) vrátiť poskytovateľovi aj tú výšku finančných prostriedkov, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej 
dotácie do 5 kalendárnych dní odo dňa vyúčtovania podľa Článku III., bod 5 tejto zmluvy.   

8. V prípade, že nebudú dodržané zmluvne dohodnuté podmienky, poskytovateľ si bude uplatňovať 
od žiadateľa svoje finančné nároky spolu s úrokom z omeškania cestou príslušného súdu.  

9. Žiadateľ berie na vedomie oprávnenie poskytovateľa vykonať u príjemcu kontrolu použitia 
dotácie. 

10. Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej disciplíny 
v zmysle § 30, 31 a 32 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu je povinný neoprávnene 
použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu poskytovateľa.    

 

ČLÁNOK IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane žiadateľ a dva  poskytovateľ.  

2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve a dohodu o ukončení tejto zmluvy je možné uzavrieť len 
písomnou formou, pričom všetky tieto zmeny, dodatky a dohoda o ukončení zmluvy  nadobúdajú 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 
 
3. Poskytovateľ je povinný zverejniť túto zmluvu do 7 dní od jej uzavretia na webovom sídle obce  
www.richnava.sk. 
 
4. V prípade,  že poskytovateľ nezverejní túto zmluvu do 7 dní od jej uzavretia môže žiadateľ podať 
návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. 
 
5. V prípade, že zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, platí, že 
k uzavretiu zmluvy nedošlo. 
 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane žiadateľ a jeden 
poskytovateľ.   

7.  Poskytnutie tejto dotácie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom zasadnutí dňa 
10. 3. 2021 uznesením č. 218/2021 zo dňa 10. 3. 2021. 
 
8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená v 
tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.    

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webom sídle poskytovateľa. Žiadateľ berie 
na vedomie povinnosť poskytovateľa zverejniť túto zmluvu a podpisom dáva súhlas na jej 
zverejnenie v plnom rozsahu.  

V Richnave dňa  27. 4. 2021 
 
 
  ................................................                       ...........................................            
 za žiadateľa           za poskytovateľa  
 
 

  

http://www.richnava.sk/

