
Zmluva č. 4 12023
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nový Tekov na rok 2023

I.
Zmluvné strany

a) Poskytovateľ dotácie: Obec Nový Tekov

v zastúpení 
Adresa 
IČO 
DIČ
Bankové spojenie

Ladislav Nagy, starosta obce
Nový Tekov č. 226
00307319
2021218716
28722-152/0200

b) Príjemca dotácie : TJ Družstevník Nový Tekov

v zastúpení 
Adresa sídla 
Bankové spojenie 
IČO 
DIČ

: Marián Kubinec, prezident klubu 
: Nový Tekov č. 290 
SK32 0900 000 0000 2861 9665 
31103758

uzavreli v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia č.30/2012 túto 
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nový Tekov v roku 2023.

II.
Predmet zmluvy

1. Obec Nový Tekov v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Novom Tekove č.14/2022/1 zo 
dňa 12.12.2023 poskytuje príjemcovi riadnu dotáciu vo výške 17 000 €, slovom sedemnásť tisíc 
eur.

2. Poukázaná dotácia bude použitá v príslušnom roku 2023 a výlučne iba na účel: podpora činnosti 
Telovýchovnej jednoty Družstevník Nový Tekov.

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

II.
Spôsob platby

1. Dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z účtu obce 
na účet príjemcu do 20 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tejto zmluvy.
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Iné dohodnuté podmienky

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na účely uvedené v tejto Zmluve -  na 
projekt: činnosť TJ Družstevník Nový Tekov v roku 2023 a v zmysle predloženej 
a schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie.

2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 
projektu prostredníctvom masmédií, na ktoré bola dotácia poskytnutá uvedie, že sa podujatie 
realizuje s finančnou podporou obce Nový Tekov.

3. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním dotácie predložiť stručné zhodnotenie účelu jej 
použitia a priložiť k tlačivu na zúčtovanie dotácie fotokópie peňažných dokladov 
podpísaných príjemcom.

4. Obec sí vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
5. Príjemca je povinný dotáciu vyčerpať do 31. 12. príslušného kalendárneho roka a aj 

vyúčtovať.
6. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní dotácie do 10.01. 

nasledujúceho roka na vzorovom tlačive.
7. Príjemca, ktorý použil dotáciu na iný účel ako je uvedené v tejto zmluve, je povinný dotáciu 

obci vrátiť do 15.02. nasledujúceho roka.

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 podpisom a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na 
webovom portáli Obce Nový Tekov.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom rovnopise.

V Novom Tekove dňa 17.01.2023

IV.
Záverečné ustanovenia

Marián Kubinec 
štatutár príjemcu
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