
ZMLUVA č.  1/2020
o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2020

(zákon č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách a jeho novely)

1. Účastníkmi zmluvy sú:

a) Žiadateľ: Obecný futbalový klub Vojčice, v zastúpení Martinom Bajusom – predseda 
OFK Vojčice
Adresa:   Ulica P. O. Hviezdoslava 403/8, 076 22 Vojčice
IČO:       31958401
Bankové spojenie: VÚB Trebišov, 2624286755/0200

b) Obec Vojčice, v zastúpení Mgr. Vlastimilom Kiral - Vargom, starostom obce
Adresa: Agátová 160/11, 076 22 Vojčice
IČO:      00332135
Bankové spojenie: VÚB Trebišov, 3921-622/0200

2. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce schválený 
obecným zastupiteľstvom Vojčice dňa 11.12.2019, uznesenie č. 94/2019 v sume 
20 310,- EUR na účel:

      transfer na bežnú činnosť Obecného futbalového klubu Vojčice.

- poplatok za vedenie účtu a iné poplatky 
- poplatky ObFZ, SFZ, 
- údržba ihriska  - hnojivo, finkolóra, oprava hracej plochy a  TJ budovy,
- futbalová výstroj – kopačky, lopty, tréningové pomôcky, dresy a iné,
- občerstvenie, vybavenie lekárničky, poštovné a iné
- doprava na zápasy 
- prestupy + hosťovania - poplatky
- odmena trénerov + odvody (sociálna poisťovňa a daňový úrad)
- programové vybavenie
- poplatok za prenájom umelej trávy
- drogéria
- poplatok za prenájom telocvične ZŠ Vojčice

Spolu vo výške: 20 310,- EUR, slovom: dvadsaťtisíctristodesať EUR

3. Finančné prostriedky sú účelovo viazané, teda možno ich použiť len na účel podľa 
bodu 2. 

4. Žiadateľ sa zaväzuje , že poskytnuté finančné prostriedky použije na dohodnutý účel. 
Ak  žiadateľ  nemôže  prostriedky  použiť  na  dohodnutý  účel,  je  povinný  písomne 
požiadať  poskytovateľa  o zmenu  účelu  použitia.  Ak  žiadateľ  nepoužije  finančné 
prostriedky na dohodnutý účel a ani písomne nepožiada o zmenu účelu použitia,  je 
povinný ich vrátiť bez zbytočného odkladu do 31.12.2020 na účet obce číslo: SK72 
0200 0000 0000 0392 1622.



5. Žiadateľ  sa  zaväzuje  vyúčtovať  použité  prostriedky  do  31.12.2020.  Súčasne 
s vyúčtovaním  predloží  žiadateľ  kópiu  účtovných  dokladov.  Originály  dokladov 
žiadateľ eviduje vo svojej účtovnej evidencii a na požiadanie ich predloží kontrolným 
orgánom obce.

6. Žiadateľ, ktorý neoprávnene použije alebo zadrží poskytnuté prostriedky, je povinný 
vrátiť  finančné  prostriedky  vo  výške  zadržanej  alebo  neoprávnene  použitej  sumy. 
Zároveň je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % zo zadržanej alebo neoprávnene 
použitej  sumy za každý aj začatý deň neoprávneného použitia resp. neoprávneného 
zadržania poskytnutých prostriedkov, najviac do výšky tejto sumy.

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po jej zverejnení.

8. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednom dostane každá zmluvná 
strana.


