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Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  

z rozpočtu obce Trnava pri Laborci v roku 2017. 

č. D1/2017  

 

 

Poskytovateľ dotácie: 

Názov:   Obec Trnava pri Laborci 

Sídlo:   Obecný úrad Trnava pri Laborci č. 163, PSČ 072 31 

Zastúpený:   Ing. Michalom Hribom – starostom obce 

IČO:    00325902 

DIČ:    2020742647 

Bankové spojenie:  Prima Banka  

IBAN:   SK60 5600 0000 0042 0042 9002 

E- mail: ocu@trnavaprilaborci.sk 

(ďalej iba „obec“) 

 

a 

Príjemca dotácie: 

Názov/Obchodné meno:  Jazdecký Klub Millenium 

Sídlo:    Trnava pri Laborci 1  

Zastúpená:   Ing. Emília Mihaliková 

IČO:    42326087 

DIČ:    2024031427 (neplatca DPH) 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN:    SK66 1100 0000 0029 2391 0765 

(ďalej iba „príjemca“) 

 

uzavreli v zmysle § 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trnava pri Laborci č. 1/2017, ktorým sa 

určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto 

 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2017. 

 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Obec Trnava pri Laborci v zmysle VZN č.1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií 

z prostriedkov obce poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 250.- Eur, slovom 

dvestopäťdesiat EUR. 

2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou: 

MDD dňa 24.6.2017, (detské atrakcie + darčeky pre deti). 

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma a použije ju 

na účel, na ktorý je táto dotácia určená. 

 

II. 

ÚČEL A LEHOTA POUŽITIA DOTÁCIE 

1. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: 

(detské atrakcie + darčeky pre deti). 

2. Príjemca dotácie ju môže použiť v lehote do : 30.6.2017 

mailto:ocu@trnavaprilaborci.sk


 2 

 

III. 

SPÔSOB PLATBY 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy jednorazovo. 

2. V prípade ak sa zmluvné strany dohodnú finančná dotácia bude poskytnutá príjemcovi  

v splátkach. 

 

IV. 

OSTATNÉ DOJEDNANIA 

1. Príjemca sa výslovne zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu iba na účel uvedený v 

tejto zmluve. 

2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 

súvisiacich s realizáciou projektu, akcie / podujatia, na ktorý bola finančná dotácia poskytnutá 

uvedie, že táto akcia/podujatie, resp. projekt bol realizovaný s finančným príspevkom obce 

Trnava pri Laborci. 

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelenej finančnej dotácie. Príjemca je 

povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, aby mohol vykonať kontrolu 

použitia poskytnutej finančnej dotácie. Zároveň mu poskytne všetky potrebné doklady, ktoré 

preukazujú použitie poskytnutej finančnej dotácie.  

4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30.6.2017. 

5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej 

dotácie najneskôr však do 15.12.2017. 

6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto článku 

predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia. 

7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je 

v tejto zmluve stanovené, sa zaväzuje, že finančnú dotáciu vráti na účet obce v termíne 

určenom obcou. 

 

V. 

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. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť 

predovšetkým vzájomnou dohodou. 

3. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, ich vôľa je 

určitá a ničím neobmedzená a výslovne prehlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni 

a za nápadne nevýhodných podmienok. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na web stránke obce Trnava pri Laborci. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obec obdrží 2 rovnopisy a príjemca 

obdrží 1 rovnopis. 

 

Trnava pri Laborci,  dňa 23.6.2017     Trnava pri Laborci, dňa 23.6.2017 

 

Za Obec Trnava pri Laborci     Za príjemcu 

 

 

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

Ing. Michal Hrib, starosta obce  


