
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu 

Obce Ruská Nová Ves  v roku 2023 

 

Oblasť: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

 

Poskytovateľ : Obec Ruská Nová Ves 

Adresa: Ruská Nová Ves 168, 080 05 

Zastúpená starostom: Tiborom Kollárom                                                                   

IČO: 00327727 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prešov 

číslo účtu: 0019925572/0200 

IBAN: SK98 0200 0000 0000 1992 5572  

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“) 

 

a 

 

Príjemca: Telovýchovná jednota Slanské Ruská Nová Ves 

Právna forma: občianske združenie 

Adresa sídla: Ruská Nová Ves 210, 080 05 

Zastúpená predsedom združenia: Pavlom Ištvanom 

IČO: 31991751 

Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Prešov 

číslo účtu: 3400422951/0200                                                                                    

IBAN : SK04 0200 0000 0034 0042 2951 

ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 

 

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014, 

ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto  

 

   zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ruská Nová Ves v roku 2023. 

 

                                                                  I. 

                                                    Predmet zmluvy 

1. Obec Ruská Nová Ves, v zmysle uznesení Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej 

Vsi  č. 2/II./2023 zo dňa 10.2.2023 o schválení dotácie pre TJ Slanské Ruská Nová 

Ves na rok 2023, poskytne príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 6.550,- €, slovom 



Šesťtisícpäťstopäťdesiat €. 

 

2. Dotácia bude použitá na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu: „Rozvoj 

futbalu v obci Ruská Nová Ves“.  Dotácia je určená na bežné výdavky, podľa 

predloženého rozpočtu TJ Slanské Ruská Nová Ves.                                                                          

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.             

                            

                                                                 II. 

                                                     Spôsob platby 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet 

príjemcu na základe tejto zmluvy a to po častiach. Každá čerpaná čiastka bude najprv 

vyúčtovaná, až potom bude poskytnutá ďalšia časť dotácie.  

   

                                                               III. 

                                        Iné dohodnuté podmienky 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto 

zmluve. 

2. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 

3. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 15.12.2023. 

4. Príjemca je povinný predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie, 

najneskôr však do 15. 12. 2023. 

5. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný 

účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, 

najneskôr do 20. 12. 2023. 

 

                                                        IV. 

                                       Záverečné ustanovenia 

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo 

potvrdzujú svojím podpisom. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obec obdrží 2 rovnopisy 

a príjemca obdrží 1 rovnopis. 

 

V Ruskej Novej Vsi, dňa 14.02.2023 

 

 

 

Za poskytovateľa                                         Za príjemcu 

starosta obce  Tibor Kollár                          predseda OZ  Pavol Ištvan 


