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Zmluva 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenná Poruba 9/2022 

 
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a násl. v súlade s 

platným Všeobecne záväzným nariadením č.1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu obce Kamenná Poruba. 
 

 
Zmluvné strany: 

 

Poskytovateľ:   Obec Kamenná Poruba 

Sídlo:    Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba 

IČO:     00 648 906 

DIČ:    20 20 639 005 

Zastúpenie:    Ing. Pavlom Sandanusom – starostom obce 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s., Žilina 

Číslo účtu:    5154818211/0900 

IBAN:    SK66 0900 0000 0051 5481 8211 
 (ako poskytujúci) 

 

a 

 

Občianske združenie:  OZ Rodinné centrum Kamienkovo   

Sídlo :     Hlavná 192/247, 013 14 Kamenná Poruba 

Zastúpené:    Mgr. Martinou Kaveckou  

IČO:     50 572 300 

Bankové spojenie:   OTP BANKA, a.s., Žilina 

Číslo účtu:    0017327288 

IBAN:     SK04 5200 0000 0000 1732 7288 

 

(ako prijímajúci) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Občianskemu združeniu OZ 

Rodinné centrum Kamienkovo príspevok vo výške 330,00 € ,  slovom  tristotridsať eur, na 

podporu činnosti v roku 2022. 

 

Článok II. 

Obec Kamenná Poruba poskytne dotáciu uvedenú v čl. I. tejto dohody bezhotovostným 

prevodom  na účet  podľa potreby OZ Rodinné centrum Kamienkovo Kamenná Poruba v priebehu 

roka 2022. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa podpísania zmluvy do 31.12.2022.  

 

 
Článok III. 

Podmienky použitia a vyúčtovanie dotácie 

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich v zmysle 

§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v jeho žiadosti a v článku I. tejto 

zmluvy.  

2. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami, sa finančné prostriedky 

uvedené v článku I. poskytnú žiadateľovi bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa 

zriadený v peňažnom ústave, poprípade v hotovosti (pri nižšej sume poskytnutej dotácie). 

3. Prijímateľ prijíma od poskytovateľa dotáciu bližšie špecifikovanú v článku I. tejto zmluvy a 

zaväzuje sa použiť ju hospodárne, efektívne a výhradne na účel, na ktorý mu bola schválená, a 

to do konca rozpočtového roka, v ktorom mu bola poskytnutá, t.j. do 31.12. príslušného 

rozpočtového roka. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vyúčtovať dotáciu bližšie špecifikovanú v článku I. tejto zmluvy do 

10.01. nasledujúceho rozpočtového roka tak, že poskytovateľovi v uvedenej lehote predloží 

písomné vyúčtovanie poskytnutej dotácie spolu s originálmi dokumentov. Aktivity, podujatia 

a akcie usporiadané od 20.12. príslušného rozpočtového roka môže prijímateľ dotácie 

vyúčtovať najneskôr do 20.01. nasledujúceho rozpočtového roka. Starosta obce je oprávnený 

na základe odôvodnenej žiadosti povoliť predĺženie termínu zúčtovania; táto zmena musí byť 

vždy predmetom dodatku k uzatvorenej zmluve.  

Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať: 

a) tabuľku vyúčtovania dotácie, v ktorej uvedie číslo dokladu, druh, sumu a dátum úhrady 

výdavku podľa prílohy č. 2  VZN č. 1/2021 spolu s originálnymi dokladmi (po kontrole 

budú vrátené).  

Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon č. 431/2002 Z.z. o 

účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom. Za správnosť predloženého vyúčtovania 

zodpovedá prijímateľ dotácie (oprávnená osoba). Doklady, ktoré tieto náležitosti nebudú 

spĺňať, alebo sa budú javiť ako nedôveryhodné, budú zo zúčtovania vylúčené a o túto sumu 

bude znížená dotácia.  

5. V prípade neúplnosti, nejasnosti pri vyúčtovaní dotácie vyzve obec prijímateľa, aby dodatočne 

odstránil neúplnosť, nejasnosť vo vyúčtovaní (preukázal oprávnenosť nákladov) a to v 

stanovenom termíne na odstránenie nedostatkov. Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie dotácie 

v stanovenom termíne alebo ak neodstráni nedostatky vyúčtovania dotácie, budú tieto 

považované za neoprávnene použité.  

6. Prijímateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o objektívnych 

prekážkach brániacich použitiu dotácie alebo jej časti na účel špecifikovaný v žiadosti a v 

článku I., alebo dodržiavanie zmluvných podmienok, či lehôt. Zároveň sa v takomto prípade 

zaväzuje vrátiť nepoužitú dotáciu alebo jej časť poskytovateľovi na účet poskytovateľa a to do 

10 dní odo dňa zaslania písomného oznámenia o existencii objektívnych prekážok najneskoršie 

však do 31.12. príslušného rozpočtového roka.  

7. Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu alebo jej časť bezodkladne, resp. v 

termíne určenom v zmluve, a to v prípadoch:  

a) nepredloženia vyúčtovania dotácie v stanovenom termíne,  

b) použitia dotácie alebo jej časti v rozpore so stanoveným účelom,  

c) nepreukázania použitia prostriedkov v súlade s § 10 ods. 5 VZN,  

d) nevyčerpania dotácie alebo jej časti v príslušnom rozpočtovom roku,  

e) porušenia podmienok poskytnutia dotácie a povinností vyplývajúcich z tohto VZN a zo 

zmluvy. 

8. Nevyčerpanú dotáciu je možné preniesť do nového rozpočtového roku na základe žiadosti 

žiadateľa a ak s tým bude súhlasiť poskytovateľ dotácie. 

9. Avízo o vrátení prostriedkov prijímateľ dotácie písomne, resp. elektronickou poštou zašle  

zamestnancovi obce. 

10. Na dotáciu nie je právny nárok.  

 

Článok IV.  

Sankcie 

Ak prijímateľ dotácie nedodrží podmienky poskytnutia dotácie, ako aj povinnosti 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov, VZN a zo zmluvy, toto konanie sa považuje za 
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porušenie finančnej disciplíny a obec uplatní sankcie za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

Článok V.  

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu. 

2. Právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými   

v Slovenskej republike.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 

po  zverejnení zmluvy na webovej stránke obce.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzatvorená 

v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali  

5. Prijímateľ v zmysle § 60 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných 

údajov uvedených v záhlaví tejto dohody pre účely vypracovania zmluvy a jej zverejnenie na 

web obce.  

 

 

 

 
V Kamennej Porube .......................              V Kamennej Porube........................ 

 

 

 

 

 

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

          Poskytovateľ                                                                                     Príjemca 

    Ing. Pavol Sandanus                           Mgr. Martina Kavecká 

          starosta obce                              predseda združenia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zmysle §7 zákona 357/2015 Z.z. v z.n.p. vykonaná základná finančná kontrola: 

Vo finančnej operácií alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať, dátum:  

Meno a podpis starostu obce, Ing. Pavol Sandanus ................................................................... 

 
Vo finančnej operácií alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať, dátum:  

Meno a podpis zodpovedného zamestnanca, Ing. Dominika Chrástecká .................................. 


