
                              Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 
          z rozpočtu Obce Kojatice  v roku 2015  

                                    Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie :   1/2015 

Poskytovateľ:
OBEC KOJATICE
Adresa: Kojatice 200, 082 32 Svinia 
zastúpená starostom: Anton Aštary 
bankové spojenie : VÚB Prešov
IBAN: SK77 0200 0000 0000 1782 3572
IČO : 00327263
DIČ : 2020543184
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „poskytovateľ“)

a

Príjemca:
Futbalový klub Kojatice 
Právna norma: združenie
Adresa: Kojatice 184, 082 32 Svinia 
zastúpená /é: Stanislav Čech 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Prešov 
IBAN: SK42 0900 0000 0000 9628 8140
IČO: 31305423
DIČ: 2020545362
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 Obce Kojatice č.  29/2013,  ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kojatice v roku 2015

I.
Predmet zmluvy

1. Obec Kojatice v zmysle Uznesenia  OZ č. 10/12/2014  zo dňa 12.12.2014 poskytuje 
príjemcovi  finančnú dotáciu vo výške 6  000 EUR, slovom šesťtisíc EUR.

2. Dotácia bude použitá na činnosť futbalového klubu v roku 2015.
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

II.
Účel a lehota použitia dotácie

1. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel:



      elektrická energia, rozhodcovia , doprava, prenájom umelej trávy, ekonómka, poplatky 
FZ, občerstvenie, tréner, hospodár, výmena preukazov, výstroj.

2. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 15.12.2015.

III.
Spôsob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa na 
účet príjemcu v splátkach na základe tejto zmluvy najneskôr do 31.10.2015.

IV.
Iné dohodnuté podmienky

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

2. Poskytovateľ  si  vyhradzuje  právo  kontroly  použitia  pridelených  finančných 
prostriedkov. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve 
o poskytnutí dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania  a vecnej realizácie je oprávnený 
vykonať hlavný kontrolór obce podľa  § 18d ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov.  Príjemca  sa  zaväzuje  umožniť 
hlavnému kontrolórovi obce výkon tejto kontroly.  

3. Príjemca je  povinný predložiť  doklady o účelovom čerpaní  poskytnutej  dotácie  do 
15.12.2015.

4. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 3 tohto 
článku predložiť vyúčtovanie, ktoré tvorí prílohu VZN 29/2013.

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 
poskytovateľa, najneskôr do 15.12.2015.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať 
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo 
potvrdzujú svojím podpisom.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 
nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží 2 
rovnopisy a príjemca obdrží 1 rovnopis. 

V Kojaticiach dňa 27.01.2015

......................................                                                             .........................................
       Anton Aštary                                                                               Stanislav Čech 
       starosta obce                                                                                 predseda FK



Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 
          z rozpočtu Obce Kojatice  v roku 2015  

                                    Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie :   2/2015 

Poskytovateľ:
OBEC KOJATICE
Adresa: Kojatice 200, 082 32 Svinia 
zastúpená starostom: Anton Aštary 
bankové spojenie : VÚB Prešov
IBAN: SK77 0200 0000 0000 1782 3572
IČO : 00327263
DIČ : 2020543184
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „poskytovateľ“)

a

Príjemca:
Stolnotenisový oddiel Kojatice 
Adresa: Kojatice 132    
zastúpený: Patrik Miženko 
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 Obce Kojatice č.  29/2013,  ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kojatice v roku 2015 

I.
Predmet zmluvy

4. Obec Kojatice v zmysle Uznesenia  OZ č. 10/12/2014  zo dňa 12.12.2014 poskytuje 
príjemcovi  finančnú dotáciu vo výške 400 EUR, slovom štyristo EUR.

5. Dotácia bude použitá na činnosť stolnotenisového oddielu v roku  2015.
6. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

II.
Účel a lehota použitia dotácie

3. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel:
štartovné ObSTZ  6. liga, cestovné, poštovné, tréningové loptičky, zápasové loptičky, 
sieťky,  čističe na rakety,  čističe na stoly,  lepidlo na poťahy,  stolnotenisové rakety- 
poťahy a drevá, dresy, športová súprava, športová obuv, stôl na stolný tenis, športové 
pomôcky.



III.
Spôsob platby

2. Finančná dotácia bude poskytnutá v hotovosti z pokladne Obecného úradu na základe 
predloženého vyúčtovania najneskôr do10 kalendárnych dní od uskutočnenia nákupu 
alebo akcie.

IV.
Iné dohodnuté podmienky

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

7. Poskytovateľ  si  vyhradzuje  právo  kontroly  použitia  pridelených  finančných 
prostriedkov. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve 
o poskytnutí dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania  a vecnej realizácie je oprávnený 
vykonať hlavný kontrolór obce podľa  § 18d ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov.  Príjemca  sa  zaväzuje  umožniť 
hlavnému kontrolórovi obce výkon tejto kontroly.  

8. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť vyúčtovanie, 
ktoré tvorí prílohu VZN 29/2013.

9. Príjemca môže čerpať finančnú dotáciu najneskôr do 15.12.2015

V.
Záverečné ustanovenia

5. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať 
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

6. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo 
potvrdzujú svojím podpisom.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 
nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce.

8. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží 2 
rovnopisy a príjemca obdrží 1 rovnopis. 

V Kojaticiach dňa 27.01.2015

......................................                                                             .........................................
       Anton Aštary                                                                              Patrik Miženko 
       starosta obce                                                                               vedúci mužstva



                             Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 
          z rozpočtu Obce Kojatice  v roku 2015  

                                    Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie :   3/2015 

Poskytovateľ:
OBEC KOJATICE
Adresa: Kojatice 200, 082 32 Svinia 
zastúpená starostom: Anton Aštary 
bankové spojenie : VÚB Prešov
IBAN: SK77 0200 0000 0000 1782 3572
IČO : 00327263
DIČ : 2020543184
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „poskytovateľ“)

a

Príjemca:
Základná organizácia únie žien Slovenska v Kojaticiach 
Adresa: Šarišské Lužianky 53, 082 32 Svinia 
zastúpený: PhDr. Katarína Kočišová 
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 Obce Kojatice č.  29/2013,  ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kojatice v roku 2015 

I.
Predmet zmluvy

1.Obec Kojatice v zmysle Uznesenia  OZ č. 10/12/2014  zo dňa 12.12.2014 poskytuje 
príjemcovi  finančnú dotáciu vo výške 500 EUR, slovom päťsto EUR.
2.Dotácia bude použitá na činnosť ZO únie žien Kojatice  v roku  2015.
3.Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

II.
Účel a lehota použitia dotácie

4. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel:
výročná schôdza, doprava na divadelné predstavenie, doprava na výlet r.2015, 
organizovanie juniálesu, MDŽ, organizovanie prednášky.                                                                                                                                       



III.
Spôsob platby

3. Finančná dotácia bude poskytnutá v hotovosti z pokladne Obecného úradu na základe 
predloženého vyúčtovania najneskôr do10 kalendárnych dní od uskutočnenia nákupu 
alebo akcie.

IV.
Iné dohodnuté podmienky

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

11. Poskytovateľ  si  vyhradzuje  právo  kontroly  použitia  pridelených  finančných 
prostriedkov. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve 
o poskytnutí dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania  a vecnej realizácie je oprávnený 
vykonať hlavný kontrolór obce podľa  § 18d ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov.  Príjemca  sa  zaväzuje  umožniť 
hlavnému kontrolórovi obce výkon tejto kontroly.  

12. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť vyúčtovanie, 
ktoré tvorí prílohu VZN 29/2013.

13. Príjemca môže čerpať finančnú dotáciu najneskôr do 15.12.2015

V.
Záverečné ustanovenia

9. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať 
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

10. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo 
potvrdzujú svojím podpisom.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 
nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce.

12. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží 2 
rovnopisy a príjemca obdrží 1 rovnopis. 

V Kojaticiach dňa 27.01.2015

......................................                                                             ...............................................
       Anton Aštary                                                                          PhDr. Katarína Kočišová 
       starosta obce                                                                    predsedníčka ZO ÚŽS – Kojatice 


