
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  
z rozpočtu obce Košeca v roku 2022 

 
 

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 3/2022/ZoPD 
 
 
Poskytovateľ:     Obec KOŠECA 
                 Hlavná 36/100,  018 64  Košeca 
       Zastúpený: Mgr. Radomír Brtáň, starosta 
       IČO: 317390 
       Bankové spojenie: Slsp Ilava 
       Číslo účtu: SK53 0900 0000 0003 6206 9494 
                            (ďalej len poskytovateľ) 

 
Príjemca:  Klub slovenských turistov Košeca 

Zastúpený: Marián Jarník, predseda 
IČO: 37 915 312 
Bankové spojenie: Slsp, a.s., pobočka Ilava 
Číslo účtu: SK82 0900 0000 0051 5199 6290 
(ďalej len „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 VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce túto  
 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Košeca v roku 2022 
 

I. 
Účel zmluvy 

 
1. Účelom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Košeca na rok 

2022 za účelom ich použitia na čiastočné vykrytie nákladov spojených s organizáciou 
nasledovných akcií klubu: 

- Výročná členská schôdza  
- Mikušovské skalice 
- Zimný výstup na Žiarsku chatu 
- Výstup na Klapy 
- Jarné otváranie košeckých studničiek (5. ročník) 
- Vítanie jari na Pancieri (45. ročník) 
- Okolo Košece (10. ročník) 
- Krajské kolo TOB (Podhajská) 
- Stretnutie čitateľov krásy Slovenska Prešov - zájazd 
- Prechod hrebeňom Poloniny 
- Zraz turistov v doline  
- Ružomberok – Malinô Brdo - zájazd 



- Špania dolina – zájazd 
- Priečne sedlo – Via Ferrata 
- Týždeň spoločnej turistiky – Liptovský Ján 
- Majstrovstvá Slovenska TOB – Košická Belá  
- Brigády 
- Hrubý štít – Morské Oko (Poľsko) – zájazd 
- Okolo Červeného Kameňa 
- Stratený Budzogáň 
- Mikuláš v doline 
- Vápeč – Štefanský výstup 
- Silvestrovský výstup na Strážov 

 
II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Obec v zmysle Uznesenia OZ č. 12/2022 zo dňa 24. februára 2022 poskytuje 
príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 2500,- €, slovom dvetisícpäťsto  EUR. Príjemca 
vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 
 

III. 
Spôsob platby 

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

príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo a to v lehote do 5 pracovných dní odo 
dňa podpísania tejto zmluvy. 

 
IV. 

Iné dohodnuté podmienky 
 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu len na účel uvedený v bode 
I. ods. 1  tejto zmluvy. 

2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii 
aktivít súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že 
projekt bol realizovaný s finančným príspevkom obce. 

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu použiť iba v rámci rozpočtového obdobia. 
5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej 

dotácie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa ukončenia akcie, na ktorú bola 
dotácia použitá, najneskôr však do 15.12.2022. 

6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto 
článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia. 

7. 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 15.01.2023.  

 
V. 

Sankcie v prípade porušenia finančnej disciplíny 



 
1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy príjemcom dotácie 

uplatní obec Košeca postup v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

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. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 
nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka  v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto 
zmluva vrátane všetkých jej súčastí bude zverejnená na webovom sídle Obce Košeca.  

4. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a schválené obidvoma 
zmluvnými stranami. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží 2 
vyhotovenia a príjemca jedno vyhotovenie. 

6. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii 
na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v 
sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 
 

 
 
 
V Košeci dňa 03. 03. 2022     V Košeci 09.03.2022 
 
 
Za obec                                                                          Za príjemcu 
Mgr. Radomír Brtáň      Marián Jarník 
starosta obce       predseda KST Košeca 
 
 
 
 
.............................................................                                     ...................................................... 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie


 


