
ZMLUVA 

o poskytnutí  finančnej  dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Obec  Pečovská Nová Ves 

IČO : 00327590 

DIČ : 2020711660 

Adresa: Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves 

Zastúpenie: PhDr. Jaroslavom  Dujavom   – starostom  obce 

Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov 

Číslo účtu: SK51 0200 0000 0000 0292 0572 

ako poskytujúci 

 

a 

 

Telovýchovná  jednota SLOVAN Pečovská Nová Ves  

IČO: 37790536 

Zastúpená: Ing. Štefan Tall – predsedom TJ              

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Sabinov  

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 9628 1803  

ako prijímajúci 

 

1. Obec Pečovská Nová Ves poskytne na základe predloženej žiadosti  TJ SLOVAN Peč. 

Nová Ves, finančnú dotáciu na podporu rozvoja telesnej kultúry v obci na rok 2019. 

Poskytnutie dotácie bolo schválené dňa 10. 12. 2018 uznesením OZ obce Pečovská Nová 

Ves č. 226/2018 a na základe VZN obce č.59/2009 prijatého dňa 11. 12. 2009 o poskytovaní 

dotácií. 

 

2. Výška dotácie je  7 700,00 Eur /slovom: Sedemtisícsedemsto  Eur/. 

Obec si vyhradzuje právo zadržania schválenej dotácie vo výške 10% na pokrytie 

nepredvídaných výdavkov spojených s činnosťou futbalového oddielu v roku 2019.  

 

3. Poskytnutú dotáciu môže príjemca použiť na podporu všeobecne prospešných služieb – 

činnosť TJ Slovan – futbalový oddiel v  Pečovskej Novej Vsi. Príjemca sa zaväzuje dodržať 

špecifikáciu čerpania prostriedkov podľa schváleného návrhu, ktorý je prílohou č.1 tejto 

zmluvy a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 

Zakúpený majetok z poskytnutej dotácie príslušný k skupine OTE (napr. športové dresy, 

lopty a iné) bude zúčtovaný na podsúvahových účtoch poskytovateľa a zinventarizovaný.  

 

4. Príjemca preberá od poskytujúceho majetok zaradený v OTE a DHM do užívania, ktorého 

inventarizačný súpis je prílohou č. 2 tejto zmluvy a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 

5. Dotácia sa poskytuje na obdobie  roku 2019. 

 

6. Obec si vyhradzuje právo vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov 

a to k: 15.4.2019, 15.7.2019, 15.10.2019 a príjemca s týmto vykonaním kontroly súhlasí 

a zaväzuje sa poskytnúť súčinnosť a všetky doklady týkajúce sa použitia dotácie. 



 

7. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú použité na  nákup 

alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, prestupy hráčov a odmeny funkcionárom. 

 

8. Výška schválenej dotácie  z rozpočtu obce  na rok 2019 je nezáväzná s tým, že 30% 

schválenej výšky finančného príspevku bude  viazaných na kvalifikovanú, systematickú 

a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy mladých nástupcov a zmysluplného riešenia 

voľno časových aktivít mladých ľudí v obci. 

 

9. Schválené finančné prostriedky  sa prevedú na účet príjemcu  č. účtu SK33 0900 0000 

0000 9628 1803. 

 

Dotácia na  rok 2019 bude poskytnutá príjemcovi v 4 splátkach a to:  

15. 2.  / 1 925,00 €/, 15.4. /1 925,00 €/, 15.6. /1 925,00 €/, 15.9. /1925,00 €/ .  

 

Zúčtovanie dotácie je príjemca povinný predložiť poskytovateľovi písomne  najneskôr do 

15 – teho decembra príslušného roka. Použitie dotácie preukazuje dotovaný subjekt 

vyúčtovaním a priložením dokladov k nahliadnutiu z dôvodu kontroly správnosti využitia 

dotácie. Originály účtovných dokladov príjemca eviduje vo svojej účtovnej evidencii a na 

požiadanie ich predloží kontrolným orgánom obce. 

 

10. Ak príjemca nepoužije poskytnuté finančné prostriedky alebo použije len ich časť do 

konca zúčtovacieho obdobia, je povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do 

pokladne obce alebo na účet obce  č. SK51 0200 0000 000 0292 0572 najneskôr do 20- 

teho decembra príslušného roka. 

 

11. V prípade nedodržania dohodnutých zmluvných podmienok sa príjemca zaväzuje vrátiť 

obci poskytnutú dotáciu a zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z poskytnutej dotácie. 

 

12. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny možno vykonať 

iba v písomnej forme na základe úplného a vzájomného konsenzu obidvoch zmluvných 

strán. 

 

13. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Peč. Novej Vsi, dňa  

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                         ………………………………… 

           poskytovateľ                                                                                   príjemca 

   



Príloha č.1  

 

 

Predpokladané  čerpanie dotácie  na  rok  2019: 

 

Špecifikácia použitia poskytnutých  finančných  prostriedkov :  

 

 

Kosenie, valcovanie ihriska                                            ..................     500,00 €, 

Nákup športových potrieb                                               ..................     500,00 €, 

Cestovné – PHM                                                             ..................  1 700,00 €, 

Poplatky – registrácia                                                     ..................      500,00 €, 

Tréningy hráčov                                                              .................    1 100,00 €, 

Rozhodcovia a delegáti                                                   .................    1 800,00 €, 

Prenájom telocvične                                                        .................      500,00 €, 

Oprava, udržiavanie a pranie                                          ..................      500,00 €, 

Všeobecný materiál                                                         ..................      600,00 €, 

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

Celková výška :                                                                        7 700,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
Inventúrny súpis majetku 

Majetková trieda : 92  Dlhodobý hmotný majetok      

       

DDHM 028-2/TJ Oceľový valec          1,00 ks  165,97 €  

DDHM 028-3/TJ Elektrický bojler 150l         2,00 ks  165,96 €  

DDHM 028-4/TJ Elektrický radiátor         2,00 ks    66,38 €  

DDHM 028-5/TJ Plechový sklad         1,00 ks    33,19 €  

DDHM 028-6/TJ Skriňa plechová TJ        3,00 ks    99,58 €  

DDHM 028-7/TJ Zábradlie okolo hracej plochy 150,00 m               66,39 €  

DDHM 028-8/TJ Osvetľovací reflektor veľký    2,00 ks  132,77 €  

DDHM 028-9/TJ Tabuľa na striedanie         1,00 ks    42,82 €  

     

                                                             Celkom za majetkovú triedu 92 : 773,06 €    

    
Majetková trieda : 94  OTE       

OTE-464/TJ  Hasiaci prístroj TJ   4ks    136,80 €  

OTE- 565/TJ  Klbové prapory   1spr        51,78 € 

OTE -566/TJ  Stôl     2ks         6,64€  

OTE -567/TJ  Lavica     11ks           36,51€  

OTE -569/TJ  Osvetľovací reflektor malý   4ks      66,39 €  

OTE -570/TJ  Zrkadlo    1ks        9,96 €  

OTE -571/TJ  Sprchovacie batérie   3ks      49,79 €  

OTE -572/TJ  Futbalové dresy   1spr    483,88 €  

OTE -573/TJ  Futbalové dresy   1spr    503,92 €  

OTE -574/TJ  Lekárnička    1ks      46,06 €  

OTE -576/TJ  Trenírky - futbalové   10ks         66,10 €  

OTE -577/TJ  Nohavice brankárske   1ks      29,84 €  

OTE -578/TJ  Futbalový dres   1ks      28,18 €  

OTE -580/TJ  Futbalové lopty   10ks     200,00 €  

OTE -582/TJ  Varič     1ks      30,00 €  

OTE -584/TJ  Ohrievač - konvektor   2ks      59,80 €  

OTE-586/TJ  Garniž     8,80 m     29,48 €  

OTE -587/TJ  Vešiak kovový   1ks      22,00 €  

OTE -588/TJ  Kopačky futbalové   1ks    109,95 €  

OTE -589/TJ  Stoličky kožené   23ks        76,35 €  

OTE-590/TJ  Lopta športová TJ Slovan   10ks    179,50 €  

OTE-721/TJ  Práčka INDESIT IWSNC   1ks    183,65 €  

OTE-722/TJ  Ochranná sieť polyam. vlák.   1ks     180,30 € 

OTE-826/TJ  Futbalový dres Junior r.2017  20ks    440,00 € 

OTE-827/TJ  Aerator AgriFab    1ks    154,00 € 

OTE-858/TJ               Tepláková súprava žiacka  20ks            1 008,00 € 

OTE-859/TJ                Futbalový dres KR+trenírky  10ks    228,00 € 

OTE-860/TJ  Rozmetadlo na hnojivo           1ks                              139,99 € 

OTE-861/TJ  Zaťahovacia sieť na trávnik    1ks     283,00 € 

OTE-862/TJ  Futbalová striedačka 12m       2ks              2 640,00 € 

 

                                                           Celkom za majetkovú triedu 94 : 7 479,93 € 

      
Celkom:             8 252,99 €  


