
ZMLUVA č.  44/2018 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

 
uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Poskytovateľ: Obec Červený Kláštor   

Zastúpená:   Ing. Štefan Džurný, starosta obce 
Adresa:   059 06  Červený Kláštor 65 
IČO:    00326135 
DIČ:     
Bankové spojenie:  
Číslo účtu: 
IBAN:  

   (ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a 
 
Príjemca: Mesto Spišská Stará Ves 
  Zastúpené:  Peter Minčík, zástupca primátora mesta 
  Adresa:  Štúrova 228/109, 061 01  Spišská Stará Ves 
  IČO:   00326526 
  DIČ:   2020697283 
  Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
  Číslo účtu:  0492729470/0900 
  IBAN:   SK85 0900 0000 0004 9272 9470   
  (ďalej len „príjemca“) 
 
 

Článok I. 
Všeobecné ustanovenie 

 
 Táto zmluva sa uzatvára v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
 Poskytovateľ dotácie sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu z rozpočtu obce na rok 
2018 vo výške 1 350,00 EUR. Dotácia bude použitá na náklady spojené so záujmovou 
a príležitostnou činnosťou pre 15 detí s trvalým pobytom v obci Červený Kláštor v rámci 
aktivít Centra voľného času  v Spišskej Starej Vsi. 
 

Článok III. 
Podmienky použitia dotácie 

 
1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a príjemca sa zaväzuje ich použiť 

v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v čl. II. Tejto zmluvy. 



Príjemca taktiež zodpovedá za účelné a hospodárne použitie dotácie a jej riadne vedenie 
v účtovníctve. 

2. Po podpísaní tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť uvedené finančné 
prostriedky  uvedené v čl. II. Tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na účet príjemcu 
vedený v peňažnom ústave a to v lehote najneskôr do 30.6.2018. 
 

Článok IV. 
Vyúčtovanie dotácie 

 
1. Príjemca dotácie je povinný na žiadosť poskytovateľa dotácie predložiť všetky 

doklady preukazujúce použitie dotácie v zmysle čl. II tejto zmluvy. 
2. Nepoužité finančné prostriedky z dotácie je príjemca povinný vrátiť  bez zbytočného 

odkladu v priebehu roka 2018 na účet poskytovateľa. 
3. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí 

dotácie je oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce, resp. poverený zamestnanec obce. 
Príjemca sa zaväzuje umožniť uvedeným osobám výkon tejto kontroly. 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

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

formou písomných dodatkov. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť od 

nasledujúceho dňa po zverejnení na internetovej stránke povinnej osoby. 
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že nebola 

uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene  
podpisujú. 
 
 
 
 
 
V Červenom Kláštore, dňa ........................  V Spišskej Starej Vsi,dňa 17.5.2018 
 
 
Za poskytovateľa:      Za príjemcu: 
 
 
 
 
........................................................    ........................................................ 

Ing. Štefan Džurný      Peter Minčík 
  starosta obce          zástupca primátora mesta 

 


