
Z M L U V A 
o poskytnutí dotácie 

podľa platného VZN č. 2/2013 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 
                                                                        Článok 1 

Účastníci zmluvy : 
 

   Poskytovateľ: Obec Jakubovany 
                           v zastúpení : Martin Kollár – starosta obce 
                           IČO :  00327182 
                           DIČ :  2020711517 
                           Číslo  účtu :  VÚB, a. s. Sabinov, IBAN : SK95 0200 0000 0000 0892 7572                         
 

a 
 
  Prijímateľ :  Telovýchovná jednota Družstevník Jakubovany : v zastúpení – Mgr. Pavol      
                         Drobňák - predseda TJ                       IČO : 37785796 
                         Číslo  účtu  :  OTP  Sabinov , IBAN : SK97 5200 0000 0000 1233 2248 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Táto zmluva sa uzatvára na  základe článku 5 platného VZN č. 2/2013 o poskytovaní 
dotácii    
       z rozpočtu obce. 
       Pre prijímateľa bola pre rok 2022 schválená dotácia vo výške  6500.-€, slovom šesťtisíc 
päťsto eur. 
  

Článok 3 
Účel poskytnutia dotácie 

  
3.1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na  výchovu a rozvoj telesnej výchovy 
podľa priloženej prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
Článok 4 

Osobitné ustanovenia 
 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi po predložení dokladu o úhrade  
      nákladov na  číslo účtu uvedené v článku 1 tejto zmluvy, alebo v hotovosti z pokladne obce. 
 
4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní účelu na ktorý bola poskytnutá účelová dotácia 
z rozpočtu  
      obce, do 30 dní, najneskôr však do 20.12.2022, odovzdať do podateľne poskytovateľa 
písomnú    
      správu o použití dotácie. Zároveň použitie dotácie predloží prijímateľ na predpísanom 
tlačive  
      poskytovateľa. V prípade nejasností pri účtovaní dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu 
kópie  
      faktúr, účtovné doklady a pod. 



 
4.3.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na  vyúčtovanie  
       poskytnutej dotácie, je prijímateľ povinný v termíne do 31.12.2022 vrátiť poskytnutú     
       dotáciu  v plnej výške na účet poskytovateľa uvedeného v článku 1 tejto zmluvy. 
 
                                                                             

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1. Táto zmluva je  vyhotovená  v dvoch  exemplároch, z ktorej   jeden  exemplár  zostáva  
       poskytovateľovi   a jeden  prijímateľovi. 

 
                                    
 
V Jakubovanoch 10. 2. 2022                                        V Jakubovanoch  10. 2. 2022 
 
 
 
 
 
Poskytovateľ :                                                               Prijímateľ : 
 
Martin  Kollár                                                             Mgr. Pavol Drobňák                                                                  
 starosta obce                                                                    predseda TJ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


