
Z M L U V A č. 3/2022 
o poskytnutí dotácie  z rozpočtu obce Nižná 

 
Článok I. 

Zmluvné strany: 
 
 Poskytovateľ:  
 Názov:                        Obec Nižná   
 Sídlo:                    Nová doba 506, 027 43 Nižná   
 Zastúpená:                     Ing. Jaroslav Rosina, starosta obce 
 IČO:       00314684 
 DIČ:                           2020561752  
 Bankové spojenie:       Všeobecná úverová banka, a.s.  
 IBAN:                         
 (ďalej len „poskytovateľ“)  
 a 
 Prijímateľ:  
 Názov:                        Futbalový klub Nižná   
 Sídlo:                    Nová doba 507, 027 43 Nižná  
 Zastúpený:                     Mgr. Ľuboš  Šeling, predseda  
 IČO:       14220784    
 DIČ:                           2020565690 
 Bankové spojenie:       Slovenská sporiteľňa, a.s 
 IBAN:                         
(ďalej len „prijímateľ“)  
 
uzavreli v zmysle §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na ustanovenia §7 zákona 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 Nižná č. 01/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“)  túto zmluvu o poskytnutí 
dotácie  z rozpočtu obce Nižná. 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 
2.1. Obecné zastupiteľstvo v Nižnej v rámci rozpočtu obce Nižná na rok 2022 schválilo výšku dotácie pre 
neziskové organizácie z rozpočtu obce pre rok 2022. Pre prijímateľa bola schválená dotácia vo výške 
9.975,- eur slovom deväťtisícdeväťstosedemdesiatpäť eur.  
2.2. Prijímateľ vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods.2.1. tohto článku prijíma bez výhrad, v plnom 
rozsahu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, VZN a v súlade s platnými právnymi predpismi. 
2.3. Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli, že v prípade úpravy rozpočtu smerom nadol bude primerane 
znížená aj finančná dotácia uvedená v ods.2.1. tohto článku.  
 

Článok III. 
Účel poskytnutia dotácie 

  
3.1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť len na účel: činnosť Futbalového klubu Nižná a 

materiálno-technické zabezpečenie súvisiace s činnosťou Futbalového klubu Nižná.    
3.2. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu do : 15.decembra 2022. 
 
 

Článok IV. 
Osobitné ustanovenia 



  
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku I. zmluvy, 
prerozdelením na  3 splátky (2/5, 2/5 a 1/5 v prípade priaznivého vývoja plnenia rozpočtu obce Nižná).  
4.2.Prijímateľ je povinný poskytnutú splátku účelovej dotácie z rozpočtu obce zúčtovať do 30 dní po jej 
vyčerpaní, najneskôr do 15.12.2022 spôsobom podľa platného VZN doručením dokumentov na obec 
Nižná. Zúčtovanie musí obsahovať zoznam uhradených faktúr kde je určený: dátum úhrady, suma, text, 
fotokópie  dokladov preukazujúce použitie poskytnutých finančných prostriedkov (faktúry, pokladničné 
bloky, bankové výpisy, výdavkové pokladničné bloky), poprípade iné doklady súvisiace s činnosťou klubu a 
písomnú správu o použití dotácie. Akceptované budú len tie doklady, ktoré spĺňajú náležitosti platnej 
legislatívy. 
4.3. Dotáciu nie je možné použiť na nákup alkoholu a tabakových výrobkov, refundáciu výdavkov 
uhradených v predchádzajúcich rokoch, preplatenie ubytovania, cestovných náhrad na  rokovania 
príslušných športových zväzov, konferencie, školenia a  odborné semináre, daň z nehnuteľností, poplatok za 
miestny komunálny odpad, poplatky za vedenie bankového účtu, odmeny ekonómov.  
4.4. Prijímateľ berie na vedomie nasledovné:    
a) akcie, ktoré plánuje obec Nižná zorganizovať prostredníctvom športového kalendára  komisie 
športu, budú zabezpečované príspevkom na obecné akcie,  
b) obec má právo kontrolovať použitie finančných prostriedkov a prijímateľ dotácie je na požiadanie 
obce povinný ku kontrole bezodkladne predložiť relevantné účtovné doklady k poskytnutej dotácii, 
inventarizácii a doklady o šrotovaní za predchádzajúci rok s možnosťou nahliadnuť spätne do dokladov za 
5 rokov.  Ak táto povinnosť nebude splnená obec môže pozastaviť alebo zrušiť vyplácanie dotácie,         
c) ak oddiel, resp. klub nemá vo svojej členskej základni mládež ( kategória žiaci a dorast – juniori) 
môžu mu byť  finančné prostriedky pridelené rozpočtom obce krátené.     
4.5. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie poskytnutej 
dotácie, alebo nezrealizovania športového podujatia, je prijímateľ povinný v termíne do 15.12.2022 vrátiť 
nevyčerpanú časť poskytnutej dotácie na účet poskytovateľa: IBAN :. 
4.6. Prijímateľ je povinný a zaväzuje sa zverejniť informáciu, že podporovaná činnosť je realizovaná s 
finančnou podporou obce Nižná s textom „Finančne podporila obec Nižná“ a použiť erb obce Nižná v 
mieste realizácie podporovanej činnosti, na propagačných materiáloch a na webovej stránke prijímateľa, ak 
ju má zriadenú a zabezpečiť dokumentáciu podporovanej činnosti, najmä fotografický materiál a iné 
záznamy, ktoré dokumentujú priebeh podporovanej činnosti a splnenie si zmluvných povinností prijímateľa 
a túto dokumentáciu predložiť poskytovateľovi spolu s vyúčtovaním dotácie. 
4.7. Prijímateľ sa zaväzuje, že sa bude podieľať na zorganizovaní  minimálne jedného obecného podujatia     
pre obec v  roku 2022, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

Článok V. 
Záverečné  ustanovenia 

5.1.Zmluvné strany tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe 
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, že si túto zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu so všetkým horeuvedeným to potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom.  
5.2.Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorej dva zostávajú poskytovateľovi a jeden  
prijímateľovi.  
 
           V Nižnej, dňa 09.03.2022 
 
 
 
..............................................................                                .................................................................. 
         Poskytovateľ:  Obec Nižná                                      Prijímateľ:  Futbalový klub Nižná       
      Ing.Jaroslav Rosina-starosta obce                                            Mgr. Ľuboš  Šeling, predseda 


