
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2019  

 
uzatvorená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, 

Všeobecne záväzným nariadením obce Nemecká č.02/2012 o podmienkach poskytovania 

dotácie z rozpočtu obce 

 

Medzi: 

 

Obec Nemecká 

Sídlo: Hronská 37, 976 97 Nemecká 

IČO : 00313645  

DIČ : 2021169931 

Zastúpená:  Branislav Čižmárik. – starosta obce  

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a. s. 

IBAN: SK83 5600 0000 0020 0113 1001 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Názov: Čierťaž Nemecká, o.z. 

Sídlo:  Ul. S. Chalupku 4, 976 97 Nemecká 

Zástupca:  PhDr. Martin Lokša  – riaditeľ 

IČO: 45019100 

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. 

Č. účtu.: 2624054858/1100 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

Čl. I 

 

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie formou finančných prostriedkov z vlastných 

príjmov rozpočtu obce Nemecká v súlade so zákonom  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Všeobecne záväzným nariadením  obce 

Nemecká č.02/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  ( ďalej len VZN č. 

02/2012).  

 

Čl. II 

 

1/   Dotácia pre rok 2019 sa poskytuje v súlade s čl. 2,3 VZN č.02/2012 o podmienkach 

poskytovania dotácie z rozpočtu obce na základe písomnej žiadosti právnickej osoby – 

Čierťaž Nemecká, o. z., na  všeobecne prospešné služby – tvorba, rozvoj, ochrana, obnova 

a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a je viazaná na dosiahnutie účelu podľa 

žiadosti prijímateľa.  

  

2/   Poskytnutá dotácia bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Nemecká uznesením 

č. 15/2018 zo dňa 13.12.2018 na činnosť folklórnej skupiny a ochotníckeho súboru v celkovej 

výške 800,-  EUR na rok 2019.  

 

3/   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019. 

 



 

 

Čl. III 

 

1/   Prijímateľ sa zaväzuje, že finančné prostriedky použije len na účel uvedený v Čl. II tejto 

zmluvy. V prípade, že dotáciu použije na iný účel, je povinný obci Nemecká dotáciu vrátiť  

a zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z neoprávnene použitej sumy  za každý deň  od 

obdržania, až do vrátenia dotácie, najviac do výšky poskytnutej sumy. 

 

2/  Prijímateľ sa zaväzuje  predložiť zúčtovanie dotácie v zmysle § 3 ods. 8 VZN č.02/2012 

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce najneskôr však do 30.11.2019.  

Vyúčtovanie predloží prijímateľ obci Nemecká. Ak poskytnuté prostriedky nemožno 

vyčerpať do konca kalendárneho roka, prijímateľ je povinný požiadať obec o predĺženie 

termínu zúčtovania. V odôvodnených prípadoch je možné požiadať i o zmenu účelu použitia 

prostriedkov. 

 

3/  Prijímateľ, ktorému boli poskytnuté prostriedky a neboli použité, je povinný ich vrátiť 

v termíne zúčtovania na príjmový účet obce. 

 

4/   Ak prijímateľ nesplní zmluvné podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie, ďalšiu dotáciu 

obec môže poskytnúť prijímateľovi, len ak uplynulo najmenej 5 rokov po skončení roka, 

v ktorom bola dotácia poskytnutá. 

 

Čl. IV 

 

1/ Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom dva exempláre sú určené pre 

poskytovateľa a jeden exemplár je určený pre prijímateľa. 

 

2/ Túto zmluvu je možné meniť na základe dohody zmluvných strán, a to vo forme 

písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

 

3/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.  Táto 

zmluva je v súlade s § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 

47a Občianskeho zákonníka v z.n.p. nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

 

 

V Nemeckej, dňa 27.05.2019 

 

 

 Prijímateľ:                                                                                              Poskytovateľ: 

 

 

 

         PhDr. Martin Lokša v.r.                             Branislav Čižmárik v.r. 

 

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

         PhDr. Martin Lokša                               Branislav Čižmárik 

Riaditeľ OZ                                                             Starosta obce 


