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Zmluva 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Slovenské Pravno 

číslo zmluvy  :  03/2023 

 

Oblasť  :       šport 

Poskytovateľ :       Obec  Slovenské Pravno 

adresa sídla :  038 22 Slovenské Pravno 123 

zastúpená starostom  :    Pavlom Grusmannom 

bankové spojenie :      Prima banka, a. s. Turčianske Teplice 

IBAN : SK57 5600 0000 0024 0481 2004 

IČO / DIČ :   00316911/2020594994  

a 

 

Príjemca : KK Gladiator K9        

právna forma :      Občianske združenie 

adresa sídla :  038 22 Slovenské Pravno 34  

zastúpená/é :     Michalom Vrábom – predsedom združenia 

IČO / DIČ :     42391768 

bankové spojenie :     VÚB, a. s., Turčianske Teplice 

IBAN :          SK07 0200 0000 0034 8328 4856 

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 č. 9/2018, ktorým sa určuje metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

Slovenské Pravno. 
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I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Slovenské 

Pravno, prijímateľovi dotácie v zmysle platného VZN č. 9/2018 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce a uznesenia OZ č. 16/2022 zo dňa 16. 12. 2022. 

2. Dotácia bude použitá na 10. ročník Kynologického preteku v Slovenskom Pravne a to: 

občerstvenie pre pretekárov a organizátorov, zaplatenie rozhodcu a figurantov, zabezpečenie 

ocenení a cien pre pretekárov, propagácia akcie. 

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

 

II. 

Výška a poskytnutie dotácie, termín vyúčtovania a kontrola použitia 

 

1. Finančné prostriedky sa poskytujú prijímateľovi dotácie vo výške 500,00 Eur,            

 ( slovom päťsto Eur )  z rozpočtu obce Slovenské Pravno na rok 2023. 

 

2. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na bankový účet 

príjemcu na základe tejto zmluvy jednorázovo  a to : 500,00 € do 30. 6. 2023. 

 

3. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie použitej dotácie obci Slovenské Pravno 

– do podateľne Obecného úradu do 30 dní po ukončení súťaže, úlohy alebo účelu, najneskôr 

však do 15. 12.  príslušného kalendárneho roka. 

 

4. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 3 tohto článku 

predložiť stručné zhodnotenie účelu  použitia dotácie. 

 

5. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 

  

III. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. 

 

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

súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá uvedie, že projekt bol 

realizovaný s finančným príspevkom obce. 

 

3. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30.11. príslušného kalendárneho  roka, 

v ktorom dotáciu prijal. 

 

4. V prípade, že prijímateľ dotácie nesplní termín vyúčtovania dotácie, predloží neúplné, 

prípadne nesprávne vyúčtovanie dotácie, alebo nesplní ostatné zmluvne stanovené podmienky 

poskytnutia dotácie, obec ho písomne vyzve , aby vrátil celú výšku, resp. časť dotácie na účet 

obce do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy, alebo jej osobného prevzatia. 
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5.  Finančné prostriedky, ktoré použije prijímateľ dotácie v rozpore so stanoveným účelom 

v uzatvorenej zmluve, je povinný vrátiť  v  celej výške na bankový účet obce do 15 

kalendárnych dní odo dňa doručeného zaslania alebo osobného prevzatia výzvy. 

 

6. V prípade nedodržania termínu vyúčtovania poskytnutej dotácie alebo jej použitia na iný 

účel ako bol v zmluve dohodnutý, príjemca nemá nárok na ďalšiu dotáciu z rozpočtu obce 

v nasledujúcom roku. 

 

IV. 

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.  Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 

svojím podpisom. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení na CRZ. 

 

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

stranami formou dodatkov. 

5. Podmienky, ktoré neboli dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis a príjemca 

obdrží 1 rovnopis. 

 

V Slovenskom Pravne, dňa:                                                   V Slovenskom Pravne, dňa 

 

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

         Za obec Slovenské Pravno            Za príjemcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


