
 

Zmluva o poskytnutí dotácie 

 
Uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 

v nadväznosti na zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §7 ods. 2 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa platného VZN o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Straže č. 1/2019 
 

 

 

 

 

Poskytovateľ:       Mesto Šaštín-Stráže 

                               Alej 549 

                               908 41 Šaštín-Stráže 

                               Zastúpené:                   Mgr. Jaroslavom Suchánkom, primátorom mesta 

                               IČO:                                    00310069 

                               DIČ:                                   2021049580 

                               Číslo účtu:                         SK35 0200 0000 0000 0082 8182 

                               Bankové spojenie:              VÚB, a. s., pobočka Šaštín-Stráže  

 

Prijímateľ:         Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica 

                           Kalinčiakova 1396/46 

                     905 01 Senica 

                         Zastúpený:             PhDr. Miriamou Madunickou, PhD. 

                                                                      riaditeľkou SČK, ÚzS Senica 

                         IČO:                               00416002 

                      Číslo účtu:                    SK54 0900 0000 0002 5287 7255 

                      Bankové spojenie:         Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 

    

 

I. 

Predmet zmluvy 
 

1.1.  Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie vo výške 300,00 €, ( slovom: tristo eur ) z 

rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže príjemcovi dotácie v súlade so schváleným rozpočtom Mesta 

Šaštín-Stráže na rok 2019. 

 

1.2. Účel použitia dotácie je na úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia 

mesta.  

 

- Výchova občanov k hodnotám zdravia 

 

      

 

II. 
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Zmluvné podmienky  

 

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančnú dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené         

v článku I. tejto dohody, po nadobudnutí platnosti dohody. 

 

2.2. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu len na účel uvedený v článku I. tejto    

       zmluvy a zaväzuje sa ju použiť účelne, efektívne a hospodárne.  

 

2.3. Príjemca dotácie je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác, na ktoré 

použije finančné prostriedky z dotácie, postupovať podľa platného zákona o verejnom 

obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.  

 

2.4. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť preukázateľným spôsobom prezentáciu 

poskytovateľa dotácie Mesta Šaštín-Stráže prostredníctvom masmédií alebo pri 

spoločenských a iných akciách, ktoré súvisia s účelom poskytnutých finančných 

prostriedkov, pričom výslovne uvedie, že aktivita, alebo projekt bol financovaný z rozpočtu 

Mesta Šaštín-Stráže, resp. s jeho finančným príspevkom. 

 

2.5. Poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo vykonať kontrolu zákonnosti, hospodárnosti, 

účelovosti a efektívnosti použitia dotácie.  

 

2.6. Príjemca dotácie sa zaväzuje poskytovateľovi dotácie poskytnúť pri výkone kontroly plnú 

súčinnosť.  

 

2.7. Príjemca dotácie je povinný po zrealizovaní činností, na ktoré bola poskytnutá dotácia 

z rozpočtu mesta, do 30 dní, najneskôr však do 31. 10. 2019 odovzdať do  podateľne 

poskytovateľa zúčtovanie finančnej dotácie. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie 

účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel, výpisy z bankového 

účtu, resp. pokladničné doklady a tabuľku vyúčtovania dotácie. 

 

2.8. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na zúčtovanie       

       poskytnutej dotácie alebo nezrealizovania činnosti, je prijímateľ povinný v termíne do        

       31. 10. 2019 vrátiť poskytnutú  dotáciu v plnom rozsahu poskytovateľovi, na účet číslo 

       SK35 0200 0000 0000 0082 8182, vedeného vo VÚB, a. s., pobočka Šaštín-Stráže. 

 

2.9. Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie príjemcovi dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-

Stráže sú verejnými prostriedkami v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na porušenie 

finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia §31 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

 

III. 
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Záverečné ustanovenia 

 

3.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Šaštín-Stráže podľa §47a 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 

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

v znení neskorších predpisov.    

 

3.2. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a schválené obidvoma zmluvnými 

stranami formou dodatkov.  

  

3.3. Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky.  

 

3.4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, poskytovateľ obdrží po dve vyhotovenia 

a prijímateľ jedno vyhotovenie, pričom všetky majú platnosť originálu.  

 

3.5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju 

vlastnoručne podpísali.  

 

 

 

 

 V Šaštíne-Strážach 7.5. 2019                   V Šaštíne-Strážach 7.5.2019 

 

 

 

 

 

 

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

                    poskytovateľ dotácie                                                       prijímateľ dotácie       


