
Zmluva o poskytnutí dotácie 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

 

 

Poskytovateľ:   Obec Ivachnová 

Štatutárny zástupca: Vladimír Guoth, starosta obce   

                           IČO:     00590444 

   DIČ:  2020589978 

   č. účtu: SK19 5600 0000 0083 0459 8001 

 (ďalej poskytovateľ)                           

 

 

Príjemca dotácie : Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok  

                            038 31 Vrícko 195 
Štatutárny zástupca: s. M. Blažeja Kubániková – provinciálna predstavená  

                            IČO:    00585726 

               č. účtu:   SK31 1100 0000 0029 2186 5956  

(ďalej príjemca)                            

 

 

     Obec Ivachnová v súlade s ust. Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v súlade so schváleným rozpočtom obce na rok 2018 a 2019, 

uzatvára zmluvu o poskytnutí dotácie s príjemcom takto: 

 

 

Čl.  I  

Účel dotácie 

 

         Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu zmluvy za účelom vytvorenia optimálnych 

podmienok na výchovu a vzdelávanie detí s trvalým pobytom v danej obci, skvalitnenia 

starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školskom zariadení, 

organizovaní voľnočasových aktivít detí a mládeže v oblasti vzdelávania, výchovy, športu, 

kultúry a umenia ako aj na podporu talentovaných jednotlivcov. Dotácia je účelová a poskytuje 

sa na náklady spojené s činnosťou prijímateľa – všeobecne prospešné účely – činnosť 

záujmových útvarov, ktoré navštevujú deti danej obce (mzda vedúceho záujmového útvaru, 

materiálno – technické potreby, zariadenie, výstroj, technické pomôcky, doprava a.i.).  

 

Čl.  II 

 Výška dotácie 

 

          Celková výška dotácie sa určí ako súčin výšky dotácie na záujmovú činnosť pre obec na 

jedno dieťa a počtu detí, ktorí sa budú aktívne a pravidelne zúčastňovať na aktivitách 

realizovaných záujmovými útvarmi. Dotácia sa poskytuje na 2 deti vo výške 168,34 € (slovom 

stošesťdesiatosem eur a tridsaťštyri centov). Použitie dotácie je viazané na hore uvedený účel 

a v súlade so schváleným rozpočtom. Poskytovateľ poskytne príjemcovi dohodnutú dotáciu 

v nasledovných termínoch: 

a) za obdobie mesiacov september 2018 až december 2018 do konca decembra 2018 sumu 

67,34,- € 

b) za obdobie mesiacov január 2019 až jún 2019 dokonca marca 2019 sumu 101,-€ 

 

Čl.  III 

Časový harmonogram čerpania dotácie 



 

     Dotácia sa bude čerpať v priebehu školského  roka 2018/2019. 
 

 

Čl. IV 

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok 

    

      V prípade použitia dotácie na iný účel, ako na ktorý bola dotácia poskytnutá a je uvedená 

v čl. 1 tejto zmluvy, je prijímateľ povinný dotáciu vrátiť na číslo účtu poskytovateľa do 3 dní po 

zistení tejto skutočnosti. 
 

Čl. V 

Ostatné záväzky zmluvných strán 

 

1.  Obec Ivachnová, ako poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo podľa ust. § 18 písm. d) 

zákona na vykonanie fyzickej kontroly hospodárneho, efektívneho a účinného spôsobu využitia 

ním poskytnutých finančných prostriedkov. Kontrolu sú oprávnení vykonať, hlavný kontrolór 

obce, členovia finančnej komisie a príslušní zamestnanci obce. Dotácie sú účelové 

a v rozpočtovom roku nie je možné účel ich použitia meniť. 

 

2. Poskytnuté finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v zmysle Čl. I tejto zmluvy je 

prijímateľ povinný vyúčtovať v termíne do 15.1. nasledujúceho roka, v ktorom boli poskytnuté. 

V prípade, že zo všetkých okolností je zrejmé, že uvedený termín vyúčtovania nebude 

prijímateľom dodržaný, je prijímateľ na základe zdôvodnenej písomnej žiadosti požiadať 

poskytovateľa v lehote do 10 dní pred uplynutím stanoveného termínu vyúčtovania o predĺženie 

termínu vyúčtovania.  

 

                                                                    Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa  môže a dopĺňať len v písomnej 

forme, podpísanej obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých 1 dostane poskytovateľ a 1 

príjemca. 

3. Prílohu č.1 tejto zmluvy tvorí menný zoznam detí, ktorí majú trvalý pobyt v obci 

a navštevujú záujmový útvar. 

4. Táto zmluva je uzavretá slobodne a dobrovoľne s plným vedomím si práv a povinností 

z nej vyplývajúcich a na znak súhlasu vlastnoručne zástupcami zmluvných strán 

podpísaná. 

 

V Ivachnovej dňa 17.12.2018                               V                               dňa 

 
 

 

Poskytovateľ dotácie       Príjemca dotácie 
 

 

 

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

          Vladimír Guoth                          s. M. Blažeja Kubániková 

     starosta obce Ivachnová                          provinciálna predstavená 


