
 

Zmluva o poskytnutí dotácie  z rozpočtu obce 
 

 uzatvorená v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

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

VZN obce Hažlín č. 12/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hažlín 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ :  Obec Hažlín 

Sídlo:   Hlavná 200,086 14 Hažlín 

Zastúpený:  Ing. Františkom Olahom, starostom obce 

IČO:   00322016 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo bankového účtu: 3620612001/5600  

IBAN:    SK70 5600 0000 0036 2061 2001 

(ďalej len „ poskytovateľ“ ) 

 

Prijímateľ:  ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne 

Sídlo:   Hlavná 81/38 

Zastúpený:  Ing. Matúš Olah 

IČO:   37882724 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo  bankového účtu: 0452113073/0900 

IBAN:   SK 89 0900 0000 0004 5211 3073 

(ďalej len „ prijímateľ“ ) 

 

Článok1 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi za podmienok 

stanovených v tejto zmluve dotáciu vo výške 2000,00 EUR, slovom dvetisíc eur na účely 

činnosti Školského športového klubu pri Základnej škole v Hažlíne. 

 

 

Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a prijímateľ dotácie sa zaväzuje 

použiť ich v zmysle  § 7 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

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

len na účel, ktorý je uvedený v čl. 1 tejto zmluvy. 



2. Poskytnutú dotáciu je prijímateľ dotácie v zmysle VZN obce Hažlín č. 12/2008 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  Hažlín povinný vyúčtovať v termíne najneskôr 

do 30 dní od ukončenia projektu alebo akcie, najneskôr však do 31. 12. nasledujúceho 

roka. 

3. Vyúčtovanie prijímateľ dotácie predloží v stanovenom termíne podľa ods. 2 tohto 

článku na predpísanom tlačive. 

4. Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť poskytovateľovi nevyčerpané finančné prostriedky 

pri vyúčtovaní. 

5. Pri nepoužití finančných prostriedkov /neuskutočnení plánovanej akcie a.p./ je 

prijímateľ dotácie povinný finančné prostriedky ihneď vrátiť poskytovateľovi. 

6. Použitie finančných prostriedkov na iný účel než boli poskytnuté je neprípustné 

a prijímateľ dotácie je povinný ich v plnej výške ihneď vrátiť poskytovateľovi. 

7. V prípade, že prijímateľ dotácie finančné prostriedky nevyúčtuje, resp. nevráti 

najneskôr do 31. 12. budú tieto prostriedky od neho vymáhané. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

prijímateľ dotácie a dva vyhotovenia poskytovateľ. 

2. Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to len 

formou očíslovaného  písomného  dodatku v súlade s platným VZN pre poskytovanie 

dotácií. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona 

č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na 

webovom sídle poskytovateľa .  

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj 

spôsobilosť na súvisiace právne úkony nie je obmedzená, že si túto zmluvu pred jej 

podpisom prečítali a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s 

jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán 

bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek 

zo zmluvných strán. Na dôkaz potvrdenia tejto skutočnosti pripájajú oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.  

 

 

V Hažlíne, dňa 31.01.2019 

 

 

Za prijímateľa:        Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

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

        Ing. František Olah 

                   starosta obce Hažlín 
 


