
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2022
právnickej alebo fyzickej osobe so sídlom alebo trvalým pobytom na území obce Zázrivá 

uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka

Poskytovateľ:
Názov: Obec Zázrivá
Sídlo: Zázrivá Stred č. 409, 027 05 Zázrivá
Zastúpenie: 
IČO:

JUDr. Matúš Mních, starosta obce 
00315010

DIČ: 2020561906
Bankové spojenie: 17627-432/0200 VÚB a.s. Dolný Kubín 

(ďalej len „poskytovateľ“)

Prijímateľ:
Obchodné meno, názov: TJ Fatran Zázrivá
Sídlo, miesto podnikania: Zázrivá Stred č. 425, 027 05 Zázrivá
Zastúpenie: Erik Prílepok, predseda TJ Fatran Zázrivá
IČO: 00592188
Bankové spojenie: 0054186680/0900, Slovenská sporiteľňa a.s. Dolný Kubín 

(ďalej len „prijímateľ“)

uzatvorili túto
zmluvu o poskytnutí dotácie:

Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z vlastných prostriedkov poskytovateľa - Obce 
Zázrivá, na základe žiadosti a plánu akcie (ďalej len „projekt“) prijímateľa zo dňa 06.12.2021, na 
dohodnutý účel a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.

Článok II.
Identifikácia poskytnutej dotácie

(1) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu vo výške 6 726,- € (slovom 
šesťtisícsedemstodvadsaťšesť euro), na činnosť futbalového oddielu TJ Fatran Zázrivá, ktorá sa 
uskutoční od 1.1.2022, do 31.12.2022 na pokrytie cestovných nákladov, nákladov na občerstvenie 
a nákladov na rozhodcov. Dotácia bude poskytnutá prijímateľovi bezhotovostne v dvoch splátkach na 
jeho vyššie uvedený bankový účet, prvá splátka vo výške 3 363 € do 30 dní od podpísania tejto 
zmluvy, druhá splátka vo výške 3 363 € bude poskytnutá do konca septembra 2022.

(2) Prijímateľ sa prijatím poskytnutej dotácie zaväzuje túto použiť len na akciu podľa ods. 1 a za 
podmienok dohodnutých touto zmluvou.

(3) Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ ju môže použiť na úhradu resp. refundáciu 
nákladov definovaných v projekte, s výnimkou prípadov podľa ods. 5, len do 30.12. kalendárneho 
roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. V prípade, že dodržanie stanoveného termínu nie je zo 
závažných dôvodov možné, je prijímateľ povinný o tom neodkladne informovať Obecný úrad Zázrivá, 
ktorý určí vhodný postup.

(4) Prijímateľ, ktorý poskytnutú dotáciu alebo jej časť nevyužije v súlade s jej účelom je povinný 
takúto dotáciu alebo jej časť vrátiť na účet poskytovateľa najneskôr do 5 dní po márnom uplynutí 
termínu podľa ods. 3.
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(5) Dotácia nemôže byť použitá na:
a) úhradu miezd, platov a odmien,
b) nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich kalendárnych rokoch.

Článok III.
Vyúčtovanie dotácie

(1) Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi správu o vyúčtovaní poskytnutej dotácie do 10 dní 
po ukončení akcie, najneskôr však do 30.12. kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. 
V prípade, že dodržanie stanoveného termínu nie je zo závažných dôvodov možné, je prijímateľ 
povinný o tom neodkladne informovať Obecný úrad Zázrivá, ktorý určí vhodný postup.

(2) Prijímateľ, ktorý poskytnutú dotáciu alebo jej časť nevyúčtuje podľa ods. 1 je povinný takúto 
dotáciu alebo jej časť vrátiť na účet poskytovateľa najneskôr do 5 dní po márnom uplynutí termínu 
podľa ods. 1.

(3) Prijímateľ je povinný v správe o vyúčtovaní poskytnutej dotácie predložiť kópie účtovných 
dokladov preukazujúcich čerpanie poskytnutej dotácie. Účtovné doklady a prílohy k nim musia mať 
všetky náležitosti, ktoré pre ne určuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a súvisiace právne 
predpisy.

Článok IV.
Stručná charakteristika akcie

Prostriedky budú použité na činnosť futbalového oddielu Zázrivá, ktoré fungujú pod TJ Fatran 
Zázrivá, počas kalendárneho roka 2022, pričom dotácia je určená na pokrytie cestovných nákladov na 
hosťujúce zápasy, nákladov na občerstvenie a na činnosť rozhodcov družstiev žiakov a dorastencov.

Článok V.
Kontrola poskytnutej dotácie

(1) Kontrolu dodržiavania dohodnutých zmluvných podmienok podľa tejto zmluvy je u prijímateľa 
oprávnený vykonávať poskytovateľ prostredníctvom Obecného úradu Zázrivá - finančného oddelenia 
a hlavného kontrolóra obce.

(2) Prijímateľ sa prijatím poskytnutej dotácie zaväzuje, že umožní Obecnému úradu Zázrivá - 
finančnému oddeleniu a hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu účelnosti prijatej dotácie 
a poskytne im pri výkone kontroly súčinnosť.

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy

Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že prijímateľ nie je vzhľadom na všetky 
okolnosti schopný realizovať akciu, na ktorú bola poskytnutá dotácia, do termínu podľa článku II. ods. 
3. Odstúpením od zmluvy sa táto zmluva od začiatku ruší a prijímateľ je povinný poskytnutú dotáciu 
vrátiť na účet poskytovateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
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Článok VIL
Osobitné ustanovenia a sankcie

(1) Poskytnutie dotácie podľa tejto zmluvy bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Uznesení 
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej č. 87/2022, konaného dňa: 09. 12. 2021, ako súčasť 
rozpočtu - kapitola šport.

(2) Prijímateľ je povinný používať pri akciách v ústnom aj písomnom styku s verejnosťou, na 
propagačných materiáloch a pri plnení iných úloh súvisiacich s poskytnutou dotáciou slovné spojenie 
vyjadrujúce podporu akcie alebo poskytnutie dotácie zo strany poskytovateľa a v písomnom styku aj 
erb poskytovateľa.

(3) Prijímateľ je povinný, ak to povaha akcie dovoľuje, zabezpečiť vyhotovenie fotodokumentácie 
resp. aj inej dokumentácie z uskutočnenej akcie, ktorá dokumentuje priebeh akcie a splnenie 
zmluvných povinností. Túto je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi spolu so správou 
o vyúčtovaní poskytnutej dotácie.

(4) V prípade omeškania prijímateľa s plnením svojich povinností podľa článku II. ods. 3 a ods. 4 a 
článku III. ods. 1 a ods. 2 je prijímateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi 13 % p.a. úrok z omeškania 
zo sumy, v súvislosti s ktorou došlo k porušeniu uvedených zmluvných dojednaní, za každý aj začatý 
deň omeškania.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

(2) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to vo 
forme písomných očíslovaných dodatkov k zmluve.

(3) Práva a povinnosti účastníkov zmluvy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

(4) Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre 
nich určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho 
ju vlastnoručne podpisujú.

(5) Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každý účastník zmluvy obdrží po jednom 
rovnopise.

V Zázrivej dňa 06.05.2022



Obecný úrad 027 05 Zázrivá, Stred č. 409, č. t 5823231,5896133, fax: 5896130

Titl.
TJ Fatran Zázrivá
Stred 425
027 05 Zázrivá

VEC: Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva
č. 87/04/2021 zo dňa: 09.12.2021

K bodu: TJ Fatran Zázrivá, Stred 425, 027 05 Zázrivá - žiadosť o dotáciu vo výške 
6 726 € z rozpočtu obce Zázrivá.

Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov:
schvaľuje žiadosť o dotáciu vo výške 6 726 €.

Výsledok hlasovania:
za: všetci 6 prítomní poslanci: Janka Pazderová, Bc. Jurík Jozef, Ing. Macek Miroslav, Jozef 
Červeň, Ing. Teličák Ladislav, Žúbor Stanislav 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Chudaš Miroslav, Samuel Prílepok a Jakub Krška

JUDr. Matúš Mních
starost^^hfi^ÍMíúí
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(ZAZRIVÄI

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ

1.
Názov/Meno a priezvisko žiadateľa:

TJ FATRAN ZÁZRIVÁ

Sídlo/Trvalý pobyt:
Stred 425,027 05 Zázrivá

Iné identifikačné údaje (IČO, DIČ,00592188

Kontakt (telefón, e-ntail,...):
0908115758i___________
tatranzazriva@gmail.com

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0054186680/0900

Názov projektu: Futbalový klub Zázrivá

3.
Autor projektu: Erik Prílepok

Sídlo/Trvalý pobyt: Stred 148, 02705Zázrivá

Kontakt (mobil, e-mail): 0908115758

4.
Odborný garant projektu: Erik Prílepok

Sídlo/Trvalý pobyt: Stred 148,02705 Zázrivá

Kontakt (mobil, e-mail): 0908115758

5.
Miesto realizácie projektu: |Zázrivá

mailto:tatranzazriva@gmail.com


Začiatok a doba realizácie projektu:01,01,2022-31,12,2022

7.
Rozpočet projektu:

{Poplatky na Rozhodcov

{Žiaci U13, U15 800€ celoročne

| Poplatky pre SFZ 450€;

{Štartovné na zimné turnaje U9, Ull 240€{
' U15 24~0€j

[Doprava žiaci celoročne U9, Ull 50Ô€

[Doprava žiaci U15 celoročne 2024Km x 3 autá x 0z3=1821€i

Doprava žiaci U13 jeseň 643Km x 3autá x 0,3=579

Stravné žiaci U9, Ull 200€

Stravné žiaci U15, hráč 2€/zápas x léhráčov x 28 €zápasov=896f

Údržba areálu: hnojivo, retikutácia trávnika, postrek proti burinám, farba 
Brány =90(K

- Poplatky pre SFZ 45_0€
- Štartovné na turnaje 480€

Zdravotnícky matéria! 100€
Sumár

Rozhodcovia 800€

Zdravotnícky materiál 100€

- Doprava 2900€
- Stravné 1096€
- Údržba areálu 900€

..
SPOLU: 6726 €

Suma sumáru 6726 €

8.
Požadovaná výška dotácie: 6726 t



r

9.
Výška prostriedkov získaných z iných zdrojov:

10.
Spoločenský prínos projektu:

Zapájanie cieľových skupín detí, mládeže a dospelých do športových aktivít. Počet)
aktívnych hráčov je 50 osôb.
Reprezentácia obce Zázrivá.
Organizovanie nedeľných športových akcií, na ktorých sa zúčastňujú naši občania,]
ale aj hostia z iných obcí. Počas celého roku je týchto akcií približne 26.|

11.
Stručná charakteristika projektu:

Futbalový klub nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na fungovanie 
týchto mužstiev vo svojich súťažiach. Mužstvá reprezentujú našu obec a klub, 
a preto žiadam o poskytnutie dotácie na základné výdavky spojené s činnosťou 
týchto mužstiev.

Podpis autora projektu:
/


