
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce 
uzavretá 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 Všeobecne 

záväzného nariadenia Obce Veľké Bierovce č... /2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  medzi 

 

Poskytovateľ: 

názov:    Obec Veľké Bierovce 

sídlo:    913 11 Veľké Bierovce 24 

IČO:    00312142 

DIČ:    2021080105 

zastúpená:   Ing. Silvia Masárová, starostka 

bankové spojenie: 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Príjemca:  

názov:    Klub seniorov Veľké Bierovce 

sídlo:    913 11 Veľké Bierovce 24 

IČO:    42 152 038 

zastúpený:   Amália Lakotová, predseda výkonného výboru 

zapísaný:   v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR 

bankové spojenie:  SK36 0200 0000 0029 0940 7696 

 

(ďalej len „príjemca“) 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi v sume 1000 EUR (slovom tisíc eur) a to na základe 

uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce č. 9/2017 zo dňa 11.12.2018, ktorým bolo poskytnutie 

dotácie príjemcovi schválené. 

2. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku príjma a zaväzuje sa v súlade s 

podmienkami stanovenými v tejto zmluve riadne realizovať účel, na ktorý bola finančná dotácia určená. 

 

II. Účel použitia dotácie 

 

1. Účelom poskytnutej dotácie je úhrada časti nákladov spojených s materiálnym a technickým zabezpečením 

činnosti príjemcu a spoločensko - kultúrne aktivity príjemcu (predovšetkým náklady na dopravu vrátane 

stojného a parkovného, náklady na vstupy, náklady na občerstvenie a náklady spojené s reprezentáciou). 

2. Príjemca dotáciu nemôže využiť na nákup alkoholických alebo tabakových výrobkov, refundáciu výdavkov 

uhradených v predchádzajúcich rokoch, splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek, 

odmenu pre príjemcu dotácie alebo inej osoby so spoluúčasťou príjemcu, na pokuty alebo penále.  

 

III. Lehota na použitie dotácie a spôsob čerpania dotácie 

 

1. Lehota na použitie dotácie je 31.12.20189 

2. Dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z bankového účtu poskytovateľa na účet príjemcu na 

základe tejto zmluvy v určených termínoch počas roka najneskôr do 01.12.2019 podľa harmonogramu, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

3. Ak poskytovateľ nebude disponovať dostatkom finančných prostriedkov je oprávnený neposkytnúť schválenú 

dotáciu v plnej výške.   

4. Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať do 30 

dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 31. decembra príslušného rozpočtového roka. Prijemca je povinný 

predložiť zúčtovanie použitých finančných prostriedkov na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu nariadenia 

obce Veľké Bierovce VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 20.12.2017.  



5. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel 

(podujatie, akciu, úlohu) a výpisy z bankového účtu, resp. pokladničné doklady. 

6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne alebo použije túto dotáciu na iný účel ako bol 

určený v tejto zmluve, je povinný dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom 

na zúčtovanie.  

7. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti príjemca do rozpočtu obce súčasne s vyúčtovaním 

dotácie. 

 

IV. Kontrola a sankcie 

 

1. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie, ako aj správnosti 

vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce podľa § 18d ods. 2 písm. d) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Príjemca sa zaväzuje umožniť hlavnému 

kontrolórovi obce výkon tejto kontroly.  

2. Sankcie za nedodržanie povinností podľa tejto zmluvy a platného nariadenia obce upravuje § 31 zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

V. Ostatné dojednania 

 

1. Úroky z poskytnutých finančných prostriedkov, ktoré vzniknú príjemcovi dotácie po poukázaní finančných 

prostriedkov na jeho samostatný bankový účet sa poskytovateľovi nevracajú. 

2. Príjemca sa zaväzuje, že na propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít súvisiacich s realizáciou projektu, na 

ktorý bola dotácia poskytnutá uvedie, že projekt alebo akcia bola realizovaná s finančnou podporou obce Veľké 

Bierovce.  

3. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa platného zákona o 

verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.  

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej 

zverejnenia. 

2. Všetky zmeny, dodatky a prílohy k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme a v znení odsúhlasenom a 

potvrdenom oboma zmluvnými stranami. 

3. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných 

ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou 

nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie 

zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

4. Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jeden rovnopis. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú 

ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

 

Vo Veľkých Bierovciach dňa 11.12.2018. 

 

 

 

 

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

                 Poskytovateľ 

          Obec Veľké Bierovce 

   Ing. Silvia Masárová, starostka 

 

 

 

 

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

Príjemca 

Klub seniorov Veľké Bierovce 

Amália Lakotová 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

 

HARMONOGRAM ČERPANIA DOTÁCIE 

 

Celková čerpaná suma: 1000,00 EUR  

 

 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Suma 0 100,00 0 100,00 300,00 0 400,00 100,00 0 0 0 0 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach dňa 11.12.2018. 

 

 

 

 

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

                 Poskytovateľ 

          Obec Veľké Bierovce 

   Ing. Silvia Masárová, starostka 

 

 

 

 

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

Príjemca 

Klub seniorov Veľké Bierovce 

Amália Lakotová 

 

 

 

 

 

 

 

 


