
Zmluva  o poskytnutí dotácie č. 2/2018 

uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

1. Poskytovateľ dotácie:   Obec Neporadza 

         Štatutárny zástupca: Marián Kopecký, starosta obce 

         IČO: 00311821 

         č. účtu 0628344001/5600   Prima banka Slovensko a.s.  

/ďalej poskytovateľ/ 

 

 

2. Príjemca dotácie:   Jednota dôchodcov Slovenska 

     Základná organizácia Neporadza 

                Štatutárny zástupca: Helena Jakubeková, Neporadza č. 32 

     IČO:  008970193005 

      

/ďalej príjemca/   

 

Obec Neporadza v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Obce  Neporadza č. 

1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce uzatvára zmluvu o poskytovaní dotácie 

s príjemcom takto: 

 

1. Účel dotácie 

Dotácia je účelová a poskytuje sa na prevádzkové náklady spojené s činnosťou prijímateľa 

v roku 2018. 

 

2. Výška dotácie 

Dotácia sa poskytuje vo výške 200,–€ /dvesto eur/. 

 

3. Časový harmonogram čerpania dotácie 

Dotácia sa poskytuje v 1 splátke do 15 dní od podpísania zmluvy.  

 

4. Termín predloženia vyúčtovania dotácia 

Správu o vyúčtovaní poskytnutej dotácie, príjemca predloží poskytovateľovi najneskôr do 30. 

novembra 2018. 

Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie žiadateľ bezodkladne vráti na účet obce, z ktorého 

boli poskytnuté, a to v lehote do 7 dní po odsúhlasení vyúčtovania, najneskôr do 30. novembra 

2018. Zároveň zašle avízo o vrátení nedočerpaných finančných prostriedkov. 

 

5. Sankcie za porušenie zmluvných podmienok 

1. V prípade nevyúčtovania dotácie, resp. jej použitia na iný účel, ako na ktorý bola dotácia 

poskytnutá a je uvedené v čl. 1 tejto zmluvy, je prijímateľ povinný dotáciu vrátiť na č. účtu 

poskytovateľa do 3 dní po zistení tejto skutočnosti. 

 

2. Finančné prostriedky použité v rozpore so schváleným predmetom použitia je žiadateľ 

povinný vrátiť po kontrole použitia dotácie bezodkladne t. j. do 3 dní od doručenia výzvy na 

vrátenie finančných prostriedkov na účet Obce Neporadza. 

 



3. Príjemcovi, ktorý poruší zmluvné podmienky pre poskytnutie dotácie sa v nasledujúcom 

roku dotácia neposkytne. 

 

6. Ostatné záväzky zmluvných strán 

Obec Neporadza, ako poskytovateľ dotácie, si vyhradzuje právo podľa § 18d) zákona č. 

369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na vykonanie fyzickej kontroly 

hospodárneho, efektívneho a účinného spôsobu využitia poskytnutej dotácie. Kontrolu sú 

oprávnení vykonať poslanci obecného zastupiteľstva, kontrolórka obce, príslušný zamestnanci 

obce. 

Dotáciu príjemca nemôže použiť na: 

• úhradu miezd, platov a odmien funkcionárov 

• preplatenie honorárov pre organizátorov projektu 

• nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 

• refundáciu výdavkov uhradených prijímateľom v predchádzajúcich rokoch 

• splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov 

• náklady, ktoré sa nedajú preukázateľne doložiť účtovnými dokladmi. 

 

Dotácia je účelová a v rozpočtovom roku nie je možné účel jej použitia zmeniť. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a môže sa meniť 

a dopĺňať len v písomnej forme, podpísanej zmluvnými stranami. 

 

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po 

1 vyhotovení. 

 

3. Táto zmluva je uzavretá slobodne a dobrovoľne s plným vedomím si práv a povinnosti z nej 

vyplývajúcich, a na znak súhlasu vlastnoručne zástupcami zmluvných strán podpísaná. 

 

 

 

V Neporadzi 09. apríla 2018 

 

 

 

 

 

 

                       poskytovateľ                                                        príjemca 

 

 
 

 

 

 

 



 


