
 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

č. 7/2022 

Uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka a VZN obce Obid 

 

 

ÚČASTNÍCI ZMLUVY 

 

Poskytovateľ dotácie:  

Obec Obid  

So sídlom:    Obecný úrad Obid, Kráľa Štefana 57, 943 04, Obid 

Zastúpená:   Ing. Monikou Vajda - starostkou obce 

IČO:              36105058 

DIČ:              2021506619 

 

a 

 

Príjemca dotácie:  

Klub dôchodcov Obid 

So sídlom:  Kráľa Štefana 55, 943 04, Obid  

Zastúpená:  Jánom Valachom – predsedom 

IČO :           37861611 

DIČ :           2021656901 

Bankové spojenie: SK21 6500 0000 0000 2032 5259 

 

 

Čl. I. 

PREDMET ZMLUVY A SPÔSOB PLATBY 

 

1.) Predmetom zmluvy je poskytnutie  dotácie v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva 

Obid č. 8/2022, v roku 2022 spolu v sume 1 500,00 Eur na: 

Usporiadanie osláv s kultúrnym programom pre členov združenia a 

organizovanie náučných výletov za kultúrou, a s účelom oddychu a zachovania zdravia (na 

Slovensku a v okolitých krajinách). 

2.) Dotácia sa poskytuje formou prevodu peňažného príspevku na účet organizácie. 

3.) Obec poukáže finančné prostriedky do 14.04.2022 na účet prijímateľa dotácie. 

 

 

Čl. II. 

OSTATNÉ PODMIENKY  ZMLUVY 

 

 

1) Príjemca sa zaväzuje použiť dotáciu  na účel uvedený v článku I. bod 1 tejto zmluvy a 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a VZN č. 4/2021. 

2) Príjemca sa zaväzuje, že na fotodokumentácii a v správach o podujatiach a výletoch 

organizovaných z dotácie obce zverejní vetu: „Realizované s finančnou podporou obce Obid“ 

a verejne sa poďakuje za poskytnutý príspevok. 

3) Forma účasti obce na projekte: obec Obid sa zúčastní na podujatiach organizovaných 

z dotácie ako čestný hosť.  

4) Príjemca je povinný do 30.12.2022 predložiť vyúčtovanie dotácie, a za tým účelom 

predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie podľa  § 10 VZN č. 4/2021 obce. 

5) Obec si vyhradzuje právo kontroly zákonnosti, hospodárnosti, účelovosti a efektívnosti 

použitia dotácie.  



6) Nevyčerpané prostriedky dotácie príjemca sa zaväzuje vrátiť na účet obce, z ktorého boli 

poskytnuté  do 30. 12. 2022. 

7) Ak bola dotácia použitá v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá alebo v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, prijímateľ je povinný vrátiť dotáciu obci v plnej 

výške. Postup je stanovený v Čl. II ods. 6.    

8) Za porušenie finančnej disciplíny môže obec  udeliť prijímateľovi sankciu, t. j. 

neposkytnutie dotácie  z rozpočtu obce v nasledujúcich rokoch. 

 

 

Čl. III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

po jednom exemplári. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, 

porozumeli jej obsahu a že bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, vyhotovili ju vážne 

a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.  

Doplnky a zmeny k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme s podpismi 

oboch zmluvných strán, inak sú neplatné. 

Zmluvné strany  autentickosť tejto zmluvy potvrdzujú svojim podpisom. 

 

Čl. IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

po jednom exemplári. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, 

porozumeli jej obsahu a že bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, vyhotovili ju vážne 

a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.  

Doplnky a zmeny k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme s podpismi 

oboch zmluvných strán, inak sú neplatné. 

Zmluvné strany  autentickosť tejto zmluvy potvrdzujú svojim podpisom. 

 

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN 

  

 

Za obec Obid :  ..........................................                 Za príjemcu: .......................................... 

             Ing. Monika Vajda – starostka                        Ján Valach - predseda 

 

Pečiatka       Pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Obide dňa : ............................................   
 

 


