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Zmluva č 3/2023/OFK  
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kovarce 

 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 

1. Obec Kovarce 

Sídlo: Kovarce č. 461, 956 15 Kovarce 

Zastúpená: Ing. Andrejom Čopíkom 

                   starostom obce 

IČ: 00310573 

DIČ: 2021315417 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 0800108001/5600 

Ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

2. Obecný futbalový klub Kovarce /OFK/ 

Sídlo: Kovarce č. 461,   956 15 Kovarce 

Zastúpený: p. Jozef  Kováčik, predsedom klubu 

IČO: 42113644 

DIČ: 2022405231 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 2571580001/5600 

Ako prijímateľ dotácie (ďalej len „prijímateľ“) 

 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie finančnej dotácie zo schváleného rozpočtu 

Obce Kovarce na rok 2023 pre prijímateľa uvedeného v čl. I./2. 

2. Celková výška schválenej finančnej dotácie je 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc 

eur). 

3. Finančná dotácia pre prijímateľa uvedeného v čl. I/2. bola schválená Obecným 

zastupiteľstvom Obce Kovarce dňa 15.12.2022, uznesenie číslo 22/XII/2022 písm. B, 

bod 1.  

 

Čl. III. 

Účel použitia dotácie 

 

1. Dotáciu môže prijímateľ uvedený v čl. I./2. použiť na : 

a) Doprava družstiev na futbalové stretnutia. 

b) Zberné faktúry vystavené ZSFZ a OBFZ To. 

c) Členské za každého hráča, trénera a mužstvo. 
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d) Školenia trénerov a ďalších delegovaných osôb. 

e) Prenájom trénerskej licencie. 

f) Štartovné. 

g) Administratívne úkony účtované OBFZ To a ZSFZ. 

h) Zdravotnícky materiál. 

i) Prenájom umelej trávy. 

j) Materiálová spotreba /lajnovanie - latex, drobné opravy, lopty, dresy, oblečenie, 

ap./. 

k) Valkovanie, vertikutovanie, aerifikácia, piskovanie, úprava ihriska. 

l) Kosenie, údržba a brúsenie kosačky. 

m) Občerstvenie. 

n) Prenájom trénerskej licencie: mládež, dospelí. 

 

2. Dotáciu je možné použiť na rozvoj OFK a podpory mládeže: 

a) Vybavenie pre mládežnícke mužstvá U11, U13, U15 a Ul9. 

b) Nové tréningové pomôcky a zabezpečenie. 

c) Osvetlenie plochy futbalového ihriska 

 

3. Dotáciu nie je možné použiť: 

a) Na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch; 

b) na nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov; 

c) na úhradu nákladov, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi. 

 

4. Prijímateľ uvedený v čl. I./2. je povinný zabezpečiť, aby sa poskytnutá dotácia 

použila výlučne na účel, na ktorý bola poskytnutá a je povinný nakladať s ňou 

hospodárne, účelne a v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve 

 

Čl. IV. 

Spôsob poskytnutia dotácie 

a spôsob vyúčtovania dotácie 

 

1. Poskytovateľ uvedený v čl. I./1. tejto zmluvy bude prijímateľovi uvedenému v čl. I./2. 

poskytovať finančné prostriedky z dotácie na účet uvedený v čl. I./1. po častiach, na 

základe dohody medzi poskytovateľom a prijímateľom, a  tiež v závislosti od 

finančných možností poskytovateľa uvedeného v čl. I./1. 

2. Celková dotácia môže byť znížená v súvislosti so znížením príjmov obce zo štátneho 

rozpočtu (podielové dane) v roku 2023 a následnou zmenou rozpočtu obce na rok 

2023. 

3. Poskytnutú dotáciu možno použiť do 31. 12. 2023. Nevyčerpanú dotáciu je prijímateľ 

povinný vrátiť do pokladne Obecného úradu v Kovarciach najneskôr do 31. decembra 

2023. 

4. Prijímateľ je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať poskytovateľovi najneskôr do 

31.decembra 2023. 

5. Poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo žiadať vrátenie celej dotácie ak: 

a) dotácia bude použitá v rozpore s touto zmluvou, 

b) prijímateľ dotácie nedodrží povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 

c) dôjde k porušeniu hospodárnosti s poskytnutou dotáciou, 

d) prijímateľ neumožní vykonať kontrolu použitia dotácie v súlade s platnými 

právnymi predpismi, 

e) ak prijímateľ nevyúčtuje dotáciu podľa tejto zmluvy. 
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                                          Čl. V. 

                             Záverečné ustanovenia 

 

1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa považuje za porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy  o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.p. 

2. Ak prijímateľ poruší finančnú disciplínu je povinný neoprávnene použité finančné 

prostriedky vrátiť poskytovateľovi. 

3. Prijímateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať 

podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

jedno vyhotovenie.          

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, na jej obsahu sa zhodli, čo 

potvrdzujú svojím podpisom. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení na Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

V Kovarciach,      V Kovarciach, 

 

 

 

 

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

Obec Kovarce,                                                                 OFK Kovarce, 

zast. Ing. Andrejom Čopíkom                                         zast. p. Jozefom Kováčikom 

starostom obce                                                                 predsedom klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


