
Zmluva č. 26/2018 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 

 

 

 

ČL. I. 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

  

 V súlade s § 7 ods. 4 a ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Sobrance č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sobrance (ďalej len VZN) 

 

 

 

Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance   
Zastúpené   :        Ing. Pavlom Džurinom,  primátorom mesta 

IČO:      325791 

DIČ:    

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:   

                                       (ďalej len poskytovateľ) 

a 

 

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 

So sídlom v Sobranciach  

Zastúpená:                    JUDr. Vasiľ Varjan- predseda okresnej organizácie         

IČO:               00897019805         

Bankové spojenie:         

Číslo účtu:                              

                                     (ďalej len príjemca)  

 

 

 

uzatvárajú  

zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance (ďalej len zmluva). 

 

 

ČL. II. 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 
 

1.     Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v sume  200,- € (slovom : dvesto EUR). 

2.   Príjemca dotáciu použije  na úhradu nákladov na stravu a občerstvenie účastníkov  III. Ročníka 

športových hier seniorov Sobrance, ktoré sa uskutoční v 29.05.2018 v Sobraneckých kúpeľoch. 
 

ČL. III. 

PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIE 
 

1. 

Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a príjemca sa zaväzuje použiť ich len na účel, 

uvedený v ČL.II.  

 

2. Príjemca sa zaväzuje finančné prostriedky z dotácie nepoužiť na nákup alkoholických nápojov a 



tabakových výrobkov a na odmeny spojené s výkonom funkcie štatutárnych zástupcov príjemcu.  

 

3. 

  Príjemca je povinný bezodkladne po použití dotácie , najneskôr však  31.decembra 2018 predložiť 

poskytovateľovi vyúčtovanie dotácie na tlačive, ktoré je prílohou č.2 k VZN.  

 

4. 

   Nepoužité finančné prostriedky z dotácie je príjemca  povinný vrátiť poskytovateľovi do 30 dní po 

uplynutí termínu, do ktorého mali byť použité podľa tejto zmluvy, najneskôr však do 31.12.2018 a to 

bezhotovostne na účet č.: IBAN:, var. symbol 642 alebo  v hotovosti do pokladne poskytovateľa. V 

prípade nedodržania tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný poskytovateľovi zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1% z nevrátenej dotácie a to v lehote 30 dní od doručenia výzvy na zaplatenie 

zmluvnej pokuty.  

    Ak príjemca vráti nepoužité finančné prostriedky z dotácie v  roku 2019 , poukáže ich na účet číslo:  

var. symbol  292017 a zašle poskytovateľovi  avízo o ich vrátení. 

 

5.     

   Žiadateľ sa zaväzuje  vrátiť  poskytovateľovi dotáciu, ktorú získal na základe nepravdivých údajov 

uvedených v žiadosti o dotáciu  a   zaplatiť     zmluvnú   pokutu   vo   výške 0,1 % z poskytnutej 

dotácie za každý aj začatý deň od prevzatia  dotácie do jej vrátenia, najviac však do výšky  

poskytnutej  dotácie. 

 

6.                                                       

   Po nadobudnutí účinnosti  zmluvy poskytovateľ poukáže príjemcovi dotáciu vo výške uvedenej v Čl. 

II  bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti z pokladne poskytovateľa najneskôr 31.05.2018 a to  v 

splátkach alebo ako  jednorazovú úhradu v závislosti od finančných zdrojov poskytovateľa. 

 

7. 

   Poskytovateľ je oprávnený vykonať u príjemcu dotácie  kontrolu použitia dotácie. Príjemca dotácie sa 

zaväzuje poskytovateľovi poskytnúť pri výkone kontroly plnú súčinnosť.  

 

 

 

ČL. IV. 

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE 

 

1.  

Poskytnutú dotáciu je príjemca  povinný vyúčtovať v lehote podľa ČL.III ods.3 a to na tlačive,  

ktoré je prílohou č. 2 k VZN. 

 

            Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať: 

 

a/ písomné vecné vyhodnotenie akcie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu, 

 

b/ finančné vyúčtovanie, ktoré príjemca predkladá spracované podľa Usmernenia 

k predkladaniu vyúčtovania dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance, ktoré je prílohou č.1 tejto 

zmluvy. Príjemca predkladá  písomný prehľad dokladov preukazujúcich použitie dotácie 

a čitateľných fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie napr. daňový doklad 

/faktúru/, zmluvu o dielo, objednávky, dodacie listy, v odôvodnených prípadoch /drobný 

nákup/ pokladničný doklad s náležitosťami podľa Zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, výpis z účtu a pod. 

 

      2. Príjemca, ktorý nevyúčtuje dotáciu v stanovenom termíne je povinný zaplatiť  poskytovateľovi   

          penále vo výške 0,1 % z poskytnutej dotácie za každý aj začatý deň omeškania až  do dňa  

            doručenia vyúčtovania dotácie. 



 

 

     3.    Ak príjemca použil dotáciu  v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,  zaväzuje  

            sa   dotáciu vrátiť a zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú   pokutu   vo   výške 0,1 %  

            z neoprávnene použitej sumy dotácie za každý aj začatý deň od prevzatia  dotácie do  

            vrátenia neoprávnene použitej sumy, najviac do výšky neoprávnene použitej sumy dotácie.  

           Je povinný tak urobiť do 30 dní od doručenia výzvy na vrátenie dotácie a zaplatenie zmluvnej  

            pokuty.  

 

 

 

Čl. V. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a jeden 

poskytovateľ. 

 

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

písomných dodatkov. 

 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená 

v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa zákona č. 

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

v znení neskorších predpisov zmluva  podlieha  povinnému zverejneniu. Príjemca dotácie  

v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

dáva súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve (zoznam údajov 

je daný rozsahom použitia v tejto zmluve  alebo v rozsahu danom zákonom) a to na dobu 

neurčitú alebo na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu zmluvy, pre  účely zverejnenia, 

evidovania, archivovania a sprístupnenia subjektom vykonávajúcim kontrolu  alebo vymáhanie 

plnenia zo zmluvy ako aj na iné účely potrebné na naplnenie predmetu zmluvy. Mesto Sobrance 

spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby na základe § 10 zákona č.122/2013 Z.z.   

Súhlas je vyjadrený podpisom oprávnenej osoby príjemcu dotácie  na tejto zmluve.     

 

 

         V Sobranciach dňa 21.05.2018                                                V Sobranciach dňa 21.05.2018                                             

                          

 

 

 

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

  

 Ing. Pavol Džurina                                         JUDr. Vasiľ Varjan 

               Primátor mesta                                                              Predseda okresnej organizácie JDS    

            Za poskytovateľa :                                             Za príjemcu :  

 


