
Zmluva č. 2/2020 

o poskytnutí finančného daru z vlastných príjmov obce Ovčie pre TJ Družstevník Ovčie 

uzavretá podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka 

 

medzi 

Poskytovateľom:  Obec Ovčie 

Sídlo: 08238 Ovčie 32 

Zastúpený: Eduard Jenča, starosta obce 

IČO:  00327581 

 (ďalej len poskytovateľ) 

 

Žiadateľom : TJ Družstevník Ovčie 

Sídlo: 08238 Ovčie 

Zastúpený: Dávid Baran, predseda TJ 

IČO: 42226341 

Bankové spojenie, IBAN: SK4809000000000505350903 

(ďalej len žiadateľ) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru  v sume 3000,00 € ( slovom tritisíc Eur ), 
ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť na financovanie : činnosti futbalového klubu v roku 
2020, ktoré podrobnejšie uvádza vo svojich žiadostiach o poskytnutí finančných 
prostriedkov pre rok 2020. Pri neprihlásení A mužstva a prihlásení mládežníckeho 
družstva sa finančné prostriedky o polovicu na 1500€. 

2. Finančný dar bude účelovo použitý na: 

• Prípravné zápasy; • Majstrovské zápasy A mužstva •  žiacke zápasy • Doprava; • Odmena 
rozhodcom;  • Občerstvenie hráčov; • Zdravotnícke potreby; • Čistiace a pracie prostriedky; • 
Kosenie ihriska; • Športovú výstroj; • Administratívne poplatky; • Počítačové vybavenie; • Vedenie 
účtovníctva; • Úprava šatní a areálu futbalového ihriska 



 

 

ČI. II 

Podmienky použitia finančného daru 

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje ich použiť v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v ČI. I tejto zmluvy. 

2. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančného daru oboma zmluvnými stranami sa finančné 
prostriedky uvedené v ČI. I poskytnú žiadateľovi v hotovosti z pokladne obecného úradu, alebo cez 
účet obce. Finančné prostriedky sa poskytnú podľa žiadosti. 

3. Žiadateľ sa zaväzuje vhodným preukazným spôsobom prezentovať Obec Ovčie ako 
poskytovateľa finančného daru. ( Na dresoch uvádzať erb obce a všeobecne propagovať športové 
aktivity najmä uvádzaním textu o finančnej podpore Obce Ovčie ).  

4. Vyúčtovanie musí obsahovať: 

a) písomné vecné vyhodnotenie akcie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu, predloženie 
menného zoznamu hráčov a funkcionárov klubu. 

b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov, s predložením písomného prehľadu a čitateľné fotokópie dokladov 
preukazujúcich použitie finančného daru napr. daňový doklad (faktúru), zmluvu o dielo, objednávky, 
dodacie listy, v odôvodnených prípadoch (drobný nákup) pokladničný doklad s náležitosťami podľa 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, výpis z účtu a pod. 

5. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí 
finančného daru, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať starosta 
obce na výročnej členskej schôdzi TJ Družstevník Ovčie v januári poprípade februári nasledujúceho 
roku. 

6. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi: 

Finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel dohodnutý v ČI. I. tejto zmluvy, a to v plnej výške 
sumy poskytnutého finančného daru. 

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. 

 

 

 

 



 

 

ČI. III 

Záverečné ustanovenia 

1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej 
disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu je povinný neoprávnene 
použitý finančný dar vrátiť do rozpočtu Obce Ovčie. 

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

3. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou 
písomných dodatkov. 

4. 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. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch zmluvných 
strán. 

 

V Ovčí 01.05.2020 

 

 

 

 

 

...............................................                                                                        ............................................... 

Eduard Jenča - starosta obce Ovčie                                                             Dávid Baran - predseda TJ Ovčie 


