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Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie č.2/2022 
 

Uzavretá podľa ustanovení § 20 a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľom dotácie: Obec Záriečie 

Sídlo:    Záriečie 190, 020 52                             

IČO:              00 317 926                      

DIČ:    202 615652 

Zastúpený:   Ing. Jozef Kollár, starosta obce                      

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

Č. účtu:   28 052 92 003/560 

    SK42 5600 0000 0028 0529 2003 

Telefón:   042/4692110 

   (ďalej len „poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Prijímateľom dotácie:       Miestny odbor Matice slovenskej Záriečie  

Sídlo:                                   Záriečie 129, 020 52 Záriečie 

IČO:                                    179027 

DIČ:     2121215415 

 Zastúpeným:                       Anton Kováč, predseda 

Bankové spojenie:  Fio banka, a.s. 

Číslo účtu :                          2402163741/8330 

    SK34 8330 0000 0024 0216 3741 

Telefón/fax/e-mail:             0905 825339 

   (ďalej len „prijímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Obec v zmysle VZN č.1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schválené 

uznesením č. 56/2015 zo dňa 16.12.2015 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 

150 € slovom jednostopäťdesiat  EUR. 

2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu: 

Financovanie režijných nákladov kultúrneho, turistického alebo športového podujatia. 

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

                                                                

II. 

Účel a lehota použitia dotácie 

 

1. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: Financovanie režijných nákladov 

kultúrneho, turistického alebo športového podujatia. 

2. Príjemca dotácie ju môže použiť v lehote do : decembra 2022. 
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III. 

Spôsob platby 

 

1. Finančná dotácia bude vyplatená v hotovosti z pokladne obce na základe tejto zmluvy. 

 

IV. 

Iné dohodnuté podmienky 

 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. 

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 vyčerpať do 30.12.2022. 

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

dotácie najneskôr však do 31.12.2022. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že pri nakladaní zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť 

použitia finančných prostriedkov. 

7. V prípade, že finančné prostriedky nebudú použité na účel uvedený v tejto zmluve, 

zaväzuje sa prijímateľ vrátiť tieto finančné prostriedky poskytovateľovi. 

8. Prijímateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky sú vyplatené z rozpočtu obce Záriečie 

a na kontrolu týchto prostriedkov sa vzťahujú osobitné predpisy (napr. zákon č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení). 

 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou 

písomných číslovaných dodatkov. 

2. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve dostane prijímateľ a 

dve poskytovateľ. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47 a, ods. 1 

Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a, ods. 1 a 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám. 

 

 

 

V Záriečí, 18.07.2022                                  V Záriečí  dňa ................2022 

 

 

 

       Poskytovateľ                                                                 Prijímateľ 

          Ing. Jozef Kollár            Anton Kováč 

                starosta obce                                             predseda 
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