
ZMLUVA o poskytnutí dotácií 
 

Obec  P l a v e č , ul. Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč 
v zastúpení: starostom obce Ing. Štefanom Murckom  
IČO: 003301116  
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa  
Číslo účtu: 13228602/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0000 1322 8602   
ďalej ako „poskytovateľ“ 

a 
 
Občianske združenie „FS Kalina“, Letná 478/4, 065 44 Plaveč 
v zastúpení: Mgr. Dominik Lorek, predsedom združenia  
IČO:  42381819 
Bankové spojenie: OTP banka 
Číslo účtu:  15612683/5200, IBAN:  SK22 5200 0000 0000 1561 2683 
ďalej ako „príjemca“  

uzatvárajú túto zmluvu 
 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Poskytovateľ poskytuje žiadateľovi dotáciu na rok 2017 na základe uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 179/2017 zo dňa 24.02.2017 v zmysle VZN č. 55 o poskytovaní dotácií.  

 
Článok 2 

Účel zmluvy 

Poskytovateľ poskytuje účelovú dotáciu na činnosť občianskeho združenia a akcie podľa 
špecifikácie uvedenej v článku 3 tejto zmluvy v súlade s predloženou žiadosťou. Finančné 
prostriedky z dotácie môžu byť použité len súlade s VZN obce Plaveč č. 55. 

 
Článok 3 

Výška dotácie 

1. Poskytovateľ poskytuje dotáciu na tento účel: 

 činnosť Občianskeho združenia vo výške 400,--€ (štyristo eur) – max. 90 % nákladov 
na činnosť združenia, 

      na účet príjemcu.  
2. Dotácia na činnosť bude uhradená na účet prijímateľa do 15 dní odo dňa podpísania 

zmluvy. 
3. Dotácia na akcie bude prijímateľovi uhradená 15 dní pred dňom uskutočnenia akcie na 

účet prijímateľa. Termín uskutočnenia akcie oznámi prijímateľ poskytovateľovi 
v dostatočnom predstihu, pokiaľ nebol uvedený v žiadosti o poskytnutie dotácie. 

 
 



Článok 4 
Záväzky 

1. Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 30 dní 
po ukončení akcie, a to písomnou formou. Príjemca dotácie predloží Obci Plaveč 
zúčtovanie poskytnutej dotácie  v súlade s VZN obce č. 55 o poskytovaní dotácií  
z rozpočtu obce Plaveč podľa prílohy č. 3 VZN. Zároveň je povinný vrátiť nevyčerpanú 
dotáciu do 30 dní po ukončení akcie. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať originály 
dokladov k nahliadnutiu a je oprávnený na výkon kontroly týchto dokladov. Ak sa vykoná 
kontrola týchto dokladov, spíše sa o tom zápisnica, ktorú podpíšu obaja účastníci. O 
nahliadnutí sa urobí záznam v prílohe č. 3 s potvrdením poskytovateľa, že záznam súhlasí 
s originálom.  

2. V prípade, že dotácia bola poskytnutá na činnosť počas celého kalendárneho roka, je 
žiadateľ povinný vyúčtovať dotáciu do 15.12. príslušného roka.  

3. Príjemca sa zaväzuje spôsobom adekvátnym k výške dotácie propagovať poskytovateľa 
dotácie na svojich tlačových materiáloch, na verejnosti, v členskej základni, podľa 
možnosti na reklamných pútačoch alebo iným vhodným spôsobom. Spôsob propagácie 
doloží príjemca pri vyúčtovaní dotácie.  

Článok 5 
Ostatné dojednania 

1. Ak príjemca nepredloží vyúčtovanie dotácie v zmysle článku V. bod 5. a 6. VZN obce č. 55 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plaveč, alebo dotáciu použije na iný ako v zmluve 
uvedený účel, je povinný dotáciu vrátiť na účet Obce najneskôr do 15 dní po termíne 
stanovenom na vyúčtovanie a zaplatiť sankčný úrok vo výške 0,1 % z výšky dotácie za 
každý aj začatý deň omeškania odo dňa  jej poskytnutia.  

2. Obec si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia dotácie a žiadateľ s možnosťou 
takejto kontroly súhlasí a zaväzuje sa umožniť ju. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých žiadateľ obdrží dve a Obec Plaveč 
dve vyhotovenia. Akékoľvek zmeny alebo doplnky musia mať formu písomného dokladu 
k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.  

 

Článok 6 
Účinnosť 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán  a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s Občianskym 
zákonníkom.  
 
V Plavči 29.11.2017  

 

 
               (podpísané)                                                                                                   (podpísané)  

............................................                                          ......................................... 
             poskytovateľ                                                                                          prijímateľ 
        štatutárny zástupca                                                                           štatutárny zástupca 


