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Zmluva č. SKRZML-29/2022 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2022 

 

medzi 

 

Obec Tomášov  

IČO:      00305120 

zastúpená starostom:  Ing. István Pomichal, PhD. 

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 

    IBAN:34 5600 0000 0018 0190 3001 BIC: KOMSK2X 

ako poskytovateľ dotácie /ďalej iba obec/ 

a 

Richard Nyáry 

Sídlo:    900 44 Tomášov, Mlynská 41 

OP:     EY 334 981 

zastúpený:    Ing. Hideghéty Tibor 

charakter organizácie:  Sportfanatic OZ     

bankové spojenie:  IBAN SK62 0200 0000 0011 6878 6654   

   

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 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a násl. v súlade 

s platným všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z 

prostriedkov rozpočtu obce Tomášov, túto Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

Tomášov v roku 2022. 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Obec Tomášov v zmysle VZN č. 4/2015 a uznesenia Obecného zastupiteľstva 

v Tomášove č. 6/2022 zo dňa 14.2.2022 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo 

výške 500 € (slovom: päťsto eur) 

2. Poukázaný príspevok bude použitý na: „Majstrovstvá sveta v zimnom plávaní 2022“. 

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

 

II. 

Spôsob platby 

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

príjemcu jednorazovo po podpísaní zmluvy. 

 

III. 

Iné dohodnuté podmienky 



2 

 

1. Príjemca sa zaväzuje: 

a) použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve v zmysle 

všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášov č. 4/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Tomášov; 

b) okamžite vrátiť dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorú bola poskytnutá; 

c) nevyčerpanú dotáciu alebo jej nevyčerpanú časť poukázať obci prevodom na účet, 

z ktorého mu bola prevedená najneskôr do 31.12. bežného roka. 

2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 

prostredníctvom masmédií, na ktoré bola dotácia poskytnutá uvedie, že sa realizoval 

s finančným príspevkom obce Tomášov. 

3. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné 

zhodnotenie účelu jej použitia. 

4. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 

5. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31. decembra 2022. 

6. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej 

finančnej dotácie, najneskôr však do 25. januára 2023 na vzorovom tlačive. 

7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo použije túto finančnú 

dotáciu na iný účel ako bol určený a v tejto zmluve uvedený, je povinný finančnú 

dotáciu vrátiť na účet obce IBAN: SK34 5600 0000 00 18 0190 3001,a to najneskôr do 

31. decembra 2022. 

IV. 

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. 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. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom  

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Tomášov. 

5. Táto zmluvy je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec Tomášov obdrží 1 

rovnopis a príjemca obdrží 1 rovnopis. 

 

V Tomášove, dňa 30.3.2022 

 

 

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

 Ing. István Pomichal, PhD.            Richard Nyáry   

                     starosta obce                  príjemca 


