
Zmluva 

o poskytnutí  dotácie z rozpočtu obce Východná 

Číslo: T/6/2020 

OBEC :     Východná 

Adresa:    032 32 Východná č.616 
Zastúpené starostom:   Mgr. Pavel Krupa 

IČO:  00315893                         DIČ:  2020574908 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš  
IBAN:     SK 0200 0000 0000 2682 5342 
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“) 

a 

Príjemca:  Občianske združenie  Cykloparobok Východná 

Názov:   Cykloparobok Východná 

Právna forma:  Občianske združenie 

adresa sídla:  032 32 Východná  

zastúpená/é:  Bc. Martin Gajdoš 

IČO:   45793387 
DIČ: 
Bankové spojenie:  
IBAN:   SK02 1111 0000 0012 9698 3003 
bankové spojenie:........................................ číslo účtu: .................................................. 

ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 

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

v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne 

záväzného nariadenia č.3/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce  túto     

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.  

I. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Obec Východná v zmysle VZN obce Východná č. 3/2018 a  uznesenia OcZ č.7/10/2018 zo dňa 
7.12.2018 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 100,00€ Eur, /slovom jednosto EUR/. 

2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou:  
„Organizácia športového podujatia cyklojazda Tri studničky 2020“ 

Príjemca vyhlasuje, že  dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma a zaväzuje sa ju použiť iba 

na účel uvedený v bode č.1 čl. II tejto zmluvy. 

II. 

ÚČEL  A LEHOTA POUŽITIA DOTÁCIE 

Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: „Občerstvenie a bežné výdavky spojené 

s organizáciou podujatia cyklaojazda Tri studničky 2020“ 



1. Príjemca dotácie ju môže použiť v lehote do : 15.06.2020 

 

III. 

                                                                             SPÔSOB PLATBY 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu na 
základe tejto zmluvy jednorazovo (alebo v splátkach na základe príkazu starostu obce, prípadne v 
hotovosti). 

 

IV. 

INÉ DOHODNUTÉ PODMIENKY 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu iba na účely uvedené v tejto zmluve. 
Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov a uplatniť postup 
súvisiaci s porušením finančnej disciplíny v zmysle ustanovení  § 31 zák. č.523/2004 Z.z. . 

2. Príjemca je povinný  pri použití dotácie zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť . 

3. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie 
najneskôr však do  30.06.2020                    . 

4. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie  tohto článku predložiť stručné 
zhodnotenie účelu jeho použitia. 

5. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je v tejto 
zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, najneskôr do  30.06.2020.               

 

V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím 
podpisom. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom  
nasledujúcim  po zverejnení na webovom  sídle  obce . 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých obec obdrží  1 rovnopis a príjemca obdrží  1 
rovnopis.  

 

 

Vo Východnej   dňa:  29.05.2020 

                              

Podpísaná        Podpísaná 

--------------------                    ---------------------------- 

    Príjemca           Obec  Východná 


