
Zmluva 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chminianska Nová Ves v roku 2021 . 

Číslo zmluvy: 1/2021 

Podľa § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2007, ktorým sa určujú podmienky 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Chminianska Nová Ves sa uzatvára zmluva o poskytnutí 

dotácie z rozpočtu obce Chminianska Nová Ves v roku 2020 medzi zmluvnými stranami. 

I.  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Poskytovateľ: OBEC CHMINIANSKA NOVÁ VES 

Chminianska Nová Ves č. 32, 

082 33 Chminianska Nová Ves 

zastúpená starostom:  Mgr. Petrom Konečným 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu : SK76 0200 0000 0000 0542 7572 

IČO: 00327140 

ďalej iba „obec“ 

Príjemca:  DHZ CHMINIANSKA NOVÁ VES 

adresa sídla: Chminianska Nová Ves č. 32 

zastúpená predsedom: p. Ľubošom Markušom 

IČO: 00177474 5201 

bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. 

číslo účtu : SK38 1111 0000 0012 3862 5021 

 

II. 

Predmet zmluvy a výška poskytnutej dotácie 

(1) Obec Chminianska Nová Ves podľa uznesenia OZ č. 29/2020 zo dňa 10.12.2020 

poskytuje príjemcovi dotáciu vo výške  3 400,00 EUR, slovom:  Tritisícštyristo EUR. 

(2) Príjemca sa zaväzuje, že dotáciu použije v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 

obce  č. 19/2007 na výdavky spojené s činnosťou DHZ Chminianska Nová Ves 

v roku 2021. Príjemca vyhlasuje, že dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

(1) Dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu na 

základe tejto zmluvy v splátkach. 



(2) Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. 

(3) Príjemca sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, na ktorú bola 

poskytnutá dotácia a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s touto činnosťou 

alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.) výslovne uvedie, že 

bola financovaná z dotácie obce. 

(4) Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.  

(5) Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať v zmysle článku 3, ods. 8 Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 19/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

(6) Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie alebo použije túto dotáciu na iný účel ako 

je v tejto zmluve stanovené, je povinný dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do 15 dní 

po termíne stanovenom v zmluve na zúčtovanie. Nevyčerpané finančné prostriedky z 

poskytnutej dotácie vráti do rozpočtu obce súčasne s vyúčtovaním dotácie. V prípade, že  

z akcií uskutočnených v decembri príslušného roka vznikne preplatok dotácie, tento je 

potrebné vrátiť na účet alebo do pokladne obecného úradu do 20.01. nasledujúceho roka. 

IV. 

Sankcie 

(1) Príjemca dotácie, ktorý použije dotáciu alebo jej časť na iný účel ako je v tejto zmluve 

stanovené, je povinný obci dotáciu vrátiť a zaplatiť penále vo výške 0,2 % z neoprávnene 

použitej sumy za každý deň od poskytnutia dotácie do vrátenia dotácie, najviac do výšky 

dvojnásobku poskytnutej sumy, najmenej však 30,00 €. 

(2) Príjemca dotácie, ktorý nevyúčtuje dotáciu v stanovenom termíne je povinný zaplatiť 

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

doručenia vyúčtovania dotácie. 

V. 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane obec a jeden  

príjemca dotácie.  

(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 vo vlastnom 

mene podpisujú. 

4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch  

zmluvných strán a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle obce. 

 

V Chminianskej Novej Vsi: 08. 01. 2021 

 

 

Mgr. Peter Konečný 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

obce, odtlačok pečiatky 

Ľuboš Markuš     

Meno a priezvisko žiadateľa, odtlačok 

pečiatky 



 


