
D O H O D A č. 1/2018 

 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Braväcovo 

 

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade so VZN č. 03/2013 a podľa § 269 ods.2 

Obchodného zákonníka : 

 

Subjekt  : Obec Braväcovo                                  

Zastúpený           :      Ing. Peter Baliak, starosta obce 

IČO                       :      00313301 

DIČ                       :      2021223050 

bankové spojenie  :      Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu               :     SK6156000000002000892001 

 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

 

 

Subjekt                :     Futbalový klub Sokol Braväcovo, 976 64 Braväcovo 

Zastúpený            :  Jozef Srnka, Braväcovo – Podholie 33, 976 64 Braväcovo 

Bankové spojenie   :     Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu               :           0079896582/0900 

IČO                    :      35998784 

 

(ďalej len „prijímateľ“)  

 

Článok I 

Účel dohody 

Účelom tejto dohody je vymedzenie podmienok, za ktorých sa z rozpočtu obce poskytne 

prijímateľovi finančná dotácia,  ktorá na území obce  v rámci svojej činnosti vyvíja aktivity v 

oblasti vymedzenej VZN č. 03/2013. 

 

Článok II 

Predmet dohody 

Predmetom tejto dohody je poskytnutie finančnej dotácie vo výške 4 000 € na účel :  

celoročná činnosť  subjektu Futbalový klub Sokol Braväcovo v zmysle Uznesenia OZ č. 

04/25/01/2018 bod 1a)   

 

Článok III 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančnú čiastku dohodnutú v čl. II tejto dohody na 

účet prijímateľa do 30 dní od dňa podpisu tejto dohody. 

 

Článok IV 

Podmienky vyúčtovania dotácie 

1. Prijímateľ dotácie predloží Poskytovateľovi všetky doklady potrebné pre vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie najneskôr do 15.11.2018 

  



2. Prijímateľ dotácie predkladá vo vyúčtovaní: 

 súpis účtovných dokladov 

 objednávky, zmluvy, faktúr, dodacie listy 

 doklady z registračnej pokladne, v prípade úhrady faktúry, alebo nákupu v hotovosti 

spolu s kópiou výdavkového pokladničného dokladu 

 pri platbe bankovým prevodom – bankové výpisy prijímateľa dotácie, ktoré 

dokumentujú úhradu výdavkov 

 preukázateľnú propagáciu Poskytovateľa dotácie 

 hodnotiacu správu o aktivitách, na ktoré bola použitá dotácia 

3. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať čitateľné fotokópie účtovných 

dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

ktoré riadne preukazujú použitie dotácie.  

4. V prípade, že jednotlivé položky nebudú podložené riadnymi účtovným dokladmi 

v zmysle zákona o účtovníctve, budú prijímateľovi vrátené na dopracovanie. 

5. Prijímateľ dopracované doklady predloží poskytovateľovi k vyúčtovaniu najneskoršie 

do 10 dní odo dňa ich vrátenia poskytovateľom.  

Článok V 

Práva a povinnosti prijímateľa 

1. Prijímateľ dotácie je povinný použiť dotáciu a plniť ďalšie súvisiace povinnosti podľa 

príslušných všeobecne záväzných predpisov SR,  zák. č. 523/2004 Z.z. a zák. č. 

583/2004 Z.z., všeobecne záväzného nariadenia obce Braväcovo č. 03/2013 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a tejto dohody.  

2. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu alebo jej časť: 

a) vo výške, v ktorej poskytnutú dotáciu nevyčerpal, a to v lehote do 10 dní odo dňa 

doručenia vyúčtovania 

b) v celej výške, v prípade, ak nepredloží kompletné vyúčtovanie dotácie ani po výzve na 

doplnenie vyúčtovania 

c) v celej výške v prípade, že dotácia bola použitá v rozpore s podmienka VZN obce 

Braväcovo č. 3/2013 alebo so zmluvou, najmä v prípade nevyúčtovania poskytnutej 

dotácie, vyúčtovanie dotácie po uplynutí lehoty uvedenej v článku IV, bod 1. 

6. Prijímateľ finančný príspevok vráti a zaplatí poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo  výške 

0,1 % z neoprávnene použitej alebo zadržanej čiastky a to  za každý deň odo dňa jeho 

poskytnutia ak sa preukáže, že  finančné prostriedky boli použité v rozpore s 

dohodnutým účelom  a ostatnými podmienkami dohody 

7. Prijímateľ zabezpečí pri verejnom šírení a použití projektu vhodnú propagáciu 

o finančnej podpore poskytovateľa  úradným označením „Realizované s finančnou 

podporou Obce Braväcovo“ (napr. na plagátoch, pozvánkach, v tlači, ozname na 

úradnej tabuli, označenie upomienkových predmetov a pod.), ktorú preukázateľne 

zdokladuje poskytovateľovi pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie.  

8. Prijímateľ je povinný poskytovať materiál a fotografie z podujatí do obecných novín 

Braväčan ako aj na stránku obce. 

. 

 

Článok VI 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Kontrolu dodržiavanie tejto dohody vykonáva hlavný kontrolór obce, prípadne 

pracovník poverený na tento účel starostom obce.  

2. Dohoda sa vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

po jednom vyhotovení. 



3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že 

dohoda bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za inak 

nápadne nevýhodných podmienok.  

4. Dohoda je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.  

 

 

 

V Braväcove, dňa  4.4.2018   V Braväcove, dňa  ............................ 

 

Za poskytovateľa:     Za prijímateľa:  

       

 

 

  

 

---------------------------------------                                              ------------------------------------- 

          Ing. Peter Baliak               Jozef Srnka 

             starosta obce                        prezident FK Sokol Braväcovo     


