
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie v obci Lesné 

na rok 2020 
 

uzavretá podľa ust. §51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v zmysle VZN   

č.4/2011  o podmienkach poskytovania dotácií  právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom na území obce  Lesné 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ: Obec Lesné 

                         Sídlo: Lesné 81, 071 01 Michalovce 

                         Zastúpený: Peter Bobík – starosta obce 

                         Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy: Jana Bobíková 

                         IČO: 00325431 

                         Bankové spojenie: Prima banka a.s., Michalovce 

                         Č. účtu: 4201093002/5600 

 

 

Prijímateľ: Obecný športový klub Lesné  

Sídlo: Lesné 33 , 071 01 Michalovce 

Zastúpený: Eduard Ovšonka – predseda klubu 

Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy: Eduard Ovšonka 

IČO:   35538422 

Bankové spojenie: Prima banka a.s., Michalovce  

Č. účtu: 4241673001/5600 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov  formou dotácie na základe 

VZN   č.4/2011  o podmienkach poskytovania dotácií  právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom na území obce  Lesné na obdobie od 30.6.2020 do 31.12.2020 vo 

výške  2000,-€ 

 

 

 

Čl. III. 

Plnenie zmluvy 

 

1. Finančné prostriedky budú prijímateľovi poskytnuté bezhotovostným platobným 

stykom – prevodom z účtu poskytovateľa na účet prijímateľa po nadobudnutí 

účinnosti zmluvy podľa finančných možností obce. Účinnosť zmluva nadobúda deň po 

zverejnení. 

2. Poskytnuté finančné prostriedky sa prijímateľ zaväzuje použiť na nasledovný účel: 

➢ Cestovné náklady – doprava hráčov  verejnými prepravcami 

➢ Údržba hracej plochy a jej okolia 

➢ Nákup športových  odevov, obuvi, pomôcok 

➢ Odmeny delegátov a rozhodcov 



➢ Údržba šatní  

➢ Občerstvenie 

➢ Odmena trénera 

➢ Administratívne náklady 

3. Prijímateľ sa zaväzuje túto dotáciu použiť na účely uvedené v bode 2. V prípade, že 

dotácia sa nepoužije na účely uvedené v bode 2., prijímateľ sa zaväzuje vrátiť dotáciu 

na účet obce Lesné č.ú. 4201093002/5600 do 31.12.2020 

4. Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov vykoná príjemca dotácie do                 

31.12.2020 a predloží ju poskytovateľovi dotácie. 

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia dostane 

prijímateľ, jedno vyhotovenie dostane poskytovateľ. 

2. Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou 

písomných dodatkov. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne, 

určito a zrozumiteľne, s obsahom zmluvy po jej prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Lesnom dňa 29.6.2020            V Lesnom dňa 29.6.2020 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Peter Bobík                                                                     Eduard Ovšonka  

               starosta obce                                                             predseda klubu                


