
Z M L U V A 

o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 3/2011 o podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám

OBEC Kružlov
Sídlo: Adresa: Kružlov 141, 086 04  Kružlov 
Zastúpená: Ing.  Jozefom Kmecom, starostom obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK23 5600 000 0036 0389 8001 
IČO: 00322211 

DIČ: 2020508435

ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „obec“) 
 
a 
 
Príjemca: Základná organizácia JDS Kružlov
Právna forma:             Občianske združenie
Adresa .                       Základná organizácia JDS Kružlov
Zastúpená :                 Zdenkom Zakopalom, predsedom               
IČO:                           008970193135

Bankové spojenie:      -

IBAN:                         -
ako príjemca dotácie (ďalej len „príjemca“) 

I.
Predmet zmluvy

1.) Predmetom  tejto  zmluvy  je  poskytnutie  finančných  prostriedkov  z rozpočtu  Obce  Kružlov
prijímateľovi dotácie v zmysle platného VZN č.  3/2011 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám.

2.) Finančné  prostriedky  budú  použité  na  krytie  nákladov  spojených  s realizáciou  projektu:
Príprava a materiálne zabezpečenie členov Jednoty dôchodcov na účasti  na rôznych súťažiach,
ďalej na organizovaní kultúrnych a spoločenských akciách, náklady na prepravu a občerstvenie. 



II.
Výška dotácie, termín vyúčtovania a kontrola použitia

1. Finančné  prostriedky  sa  poskytujú  prijímateľovi  dotácie  na  základe  Uznesenia  Obecného
zastupiteľstva  č.45/2016  zo  dňa   01.12.2016  vo  výške  450,00  EUR  (slovom:
štyristopäťdesiateúr ).

2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

3. Príjemca súhlasí s vykonaním administratívnej finančnej kontroly podľa § 8 zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie použitej dotácie Obci Kružlov najneskôr do
31.  12.  2017.  Spolu  s vyúčtovaním  poskytnutej  dotácie  prijímateľ  predkladá  stručné
zhodnotenie účelu jej použitia.

5. Prijímateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je
v tejto zmluve, je povinný dotáciu vrátiť na účet obce, najneskôr do 31. 01. 2018. 

6. Prijímateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je
v tejto zmluve, nemá nárok na ďalšiu dotáciu z rozpočtu obce v nasledujúcom roku.

7. Poskytnutú dotáciu  nie je možné použiť na: (napr.)
a) úhradu nákladov na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 
c) úhradu výdavkov na správu žiadateľa, 
d) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní,
e) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 
f) úhradu uložených pokút a penále,
g) nákup alkoholických nápojov.

III. 
Povinnosti zmluvných strán

1. Finančné prostriedky budú prijímateľovi  poskytnuté  v  hotovosti  z  pokladne Obce Kružlov   na
základe tejto zmluvy následovne:
- do 14 dní od zverejnenia zmluvy vo výške  450,00 EUR.

2. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť len na účel, ktorý je uvedený v článku
I. bod 2.

3. Prijímateľ  dotácie  je  povinný  zabezpečiť  preukázateľným  spôsobom  publicitu  o poskytnutí
dotácie  z rozpočtu  Obce  Kružlov.  Na  všetkých  propagačných  materiáloch  a pri  propagácii
aktivít súvisiacich s realizáciou činností, na ktoré bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol
realizovaný s finančným príspevkom obce.



4. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej  dotácie je prijímateľ  dotácie povinný vrátiť
obci Kružlov na jej účet spolu s vyúčtovaním dotácie.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Príjemca  je  povinný  pri  obstarávaní  tovarov,  služieb  a verejných  prác  postupovať  podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

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

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim
dňom po dni zverejnenia.

3. Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 2 rovnopisy.

V Kružlove, dňa 23.05.2017

Za Obec Kružlov Za príjemcu:

...............................................                                           ....................................................
       Ing. Jozef Kmec
           starosta obce


