
Zmluva č. 1/2021 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 38 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce 
 
 
 
Poskytovateľ :  Obec Smolník, so sídlom Obecný úrad 1 
   055 66  Smolník 
   Zastúpená starostom obce Radoslavom Dlugošom 
   IČO : 00329576 
   DIČ : 20121259438 
   Číslo účtu : SK0702000000000024622592 
   Bankové spojenie : VÚB a.s., Spišská Nová Ves 
 
 
Prijímateľ :  Východňarka, OZ 
   Zastúpené : Mgr. Petra Szallayová 
   IČO: 53007379 
   Sídlo :  055 66  Smolník, Smolník 211 
   Číslo účtu : SK02 0900 0000 0051 7920 8946 
   Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 

Predmet zmluvy 
 

     Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Smolník vo výške 
2 000,00 €, slovom Dvetisíc EUR. Výška dotácie bola prijatá uznesením Obecného 
zastupiteľstva v Smolníku dňa 26.05.2021 číslo 84/2021 o poskytnutí dotácie pre občianske 
združenia. 
    Pre prijímateľa je dotácie účelovo určená na verejnoprospešné účely, a to na 
organizovanie športovo-kultúrneho podujatia MTB maratónu v spolupráci s ostatnými 
občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci, ako aj zapojenie detí a mládeže v obci podľa § 
2, ods. 3, VZN č. 38 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 
 

Účel poskytnutia dotácie 
 

     Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na podporu akcie uvedenú v Predmete 
zmluvy. 
 

 
Osobitné ustanovenia 

 
     Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi v hotovosti do 5 dní odo dňa 
podpísania tejto zmluvy. 
     Prijímateľ je povinný bezodkladne po jej použití, najneskôr však do 20.12.2021 predložiť 
poskytovateľovi vyúčtovanie poskytnutej dotácie  podľa § 9 VZN č. 38. Vyúčtovanie predloží 
prijímateľ na predpísanom tlačive poskytovateľa. 



     K vyúčtovaniu je potrebné doložiť kópie účtovných dokladov, výpisy z účtu ako 
preukázateľnosť skutočne použitej dotácie. 
     V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovanie akcie, je prijímateľ povinný v termíne do 
30.12.2021 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa číslo účtu  
SK0702000000000024622592 vedený vo VÚB, a.s., Spišská Nová Ves. 

 
 
 

Záverečné ustanovenia 
 

     Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach , z ktorých jedno vyhotovenie zostáva 
poskytovateľovi a jedno prijímateľovi. 
     Poskytnutá dotácia podlieha následnej kontrole.  V prípade, že sa zistí nepravdivý údaj, je 
príjemca povinný vrátiť celú dotáciu na účet obce do 15 dní od doručenia rozhodnutia obce, 
ktorým sa určuje príjemcovi táto povinnosť. 
 
 
 
 
V Smolníku, 1.7.2021 
 
 
 
Za poskytovateľa :         Za príjemcu : 
 
        
 
 
 
 
 
 
 


