
Zmluva 

o poskytnutí finančnej dotácie 

podľa platného VZN č. 1/2018 . 
 

 

Článok I. 
Účastníci dohody: 

 

 

 

Poskytovateľ:  Obec Smolinské 

                         S m o l i n s k é  č. 334 

                         908 42 

                         zastúpená : Vladimír Smolinský- starosta obce 

                         IČO: 00309991 

                         DIĆ: 2021049558 
 

Príjmateľ         Spevácky zbor Záhoráci -Smolinčané 

            908 42  Smolinské  č. 416 

v zastúpení štatutár: 

                         Ferdinand Rehák 

                         Kuklov 203 

  
                         Č. ú.: SK44  8330 0000 0027 0138 2565 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe uznesenia obecného zastupiteľstva  

č.3/9/2022  zo  dňa 25.04.2022, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku 

dotácie pre organizáciu z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške : 350,00€  slovom 

tristopäťdesiat eur. 

 

 

Článok III. 

Účel poskytnutia finančnej dotácie 

 

3.1.Príjmateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na  hudobnú produkciu DH 

Záhorienka a dokúpenie krojov pre členov súboru. 

 

  

 

Článok IV. 

Osobitné ustanovenia 

 

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančnú dotácií príjímateľovi 

na bankový účet číslo: SK44  8330 0000 0027 0138 2565 do 27052022. 

  



4.2. Príjmateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju  zúčtovať do 30 

dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 30.11. príslušného rozpočtového roka. 

Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne 

obecného úradu v Smolinskom (príloha č. 4 - Zúčtovanie dotácie).  

Zároveň použitie dotácie  treba vydokladovať fotokópiami účtových dokladov 

( faktúry, pokladničné doklady...).   

 

4.3. V prípade zistenia nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržaním lehoty 

na vyúčtovanie poskytnutej dotácie,  je príjímateľ povinný v termíne do 30.11.2022 

vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa:  

SK95 0200 0000 0000 1262 6182 BIC: SUBASKBX vedeného vo  Všeobecnej 

úverovej  banke. 

 

4.4 V odôvodnených prípadoch môže žiadateľ požiadať o zmenu účelu použitia 

dotácie alebo zmenu termínu zúčtovania dotácie. O zmene účelu použitia 

finančných prostriedkov a zmene termínu zúčtovania dotácie rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo.  

 

4.5 Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia a finančné prostriedky z nej 

neboli vyčerpané, je povinný vrátiť ich nevyčerpanú výšku v termíne zúčtovania 

podľa odseku 6) na  účet, z ktorého bola dotácia poskytnutá. 

 

4.6 Pri porušení finančnej disciplíny žiadateľom postupuje obec podľa § 31 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontrolu plnenia 

tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva hlavný kontrolór. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej  dve zostávajú 

poskytovateľovi a  dve príjmateľovi. 

 

 

V Smolinskom  dňa: 17.05.2022 

 

poskytovateľ:                                                  príjmateľ 


