
Zmluva o poskytnutí dotácie

uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“) a  podľa § 7 ods. 2 druhej vety zákona č. 583/2004 Z.z. o

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi zmluvnými stranami označenými ako:

Poskytovateľ:
                                                                OBEC BUKOVÁ
Sídlo Buková 50, 919 10
Zastúpený: Miloš Herceg. starosta
Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK03 0200 0000 0000 0612 3212
IČO: 00312339
DIČ: 2021133686
Tel.: 0918476553
E-mail: starosta.@bukova.sk

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľ: 
OBEC TRSTÍN

Sídlo Trstín 95, 919 05
Zastúpený: Ing. Peter Hlávek, starosta
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: SK43 0200 0000 0000 0852 4212
IČO: 00313122
DIČ: 2021175739
Tel.: +421 918 775 109
E-mail: starosta@trstin.sk
(ďalej len „prijímateľ“)

Preambula

Obec Trstín je sídlom školského obvodu a zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Trstín,
ktorá zabezpečuje primárne a nižšie sekundárne vzdelanie pre žiakov z obce Buková 

Čl. I

Účel a predmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytnutí dotácie prijímateľovi na realizáciu činností s účelovým určením uvedeným v ods. 2
tohto článku (ďalej ako „dotácia“), a to za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Predmetom  tejto  zmluvy  je  záväzok  poskytovateľa  poskytnúť  prijímateľovi  dotáciu  v  sume
6480,- EUR (slovom: šesťtisíc štyristo osemdesiat eur) a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v
plnej  výške  na  výdavky  s  účelovým  určením na  realizáciu  projektu  „Školská  jedáleň  v KD
Trstín“  (nákup  kuchynského  vybavenia  –  sporáky,  chladničky,  varné  dosky,  kotly,  stoly  a
stoličky).
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3. Poskytnutie dotácie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Bukovej uznesením č.
14/2021 zo dňa 22.6.2021.

Článok II.
Podmienky poskytnutia a použitia dotácie

1. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ sa zaväzuje použiť ju v súlade s účelovým
určením uvedeným v čl. I ods. 2 tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ  poukáže  finančné  prostriedky  uvedené  v  čl.  I  ods.  2  tejto  zmluvy
bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr v
lehote  10  pracovných  dní  po  nadobudnutí  účinnosti  zmluvy.  Finančné  prostriedky  sa
považujú  za  poskytnuté  prijímateľovi  dňom ich  odoslania  z  účtu  poskytovateľa  na  účet
prijímateľa. 

3. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať v
termíne do 30. 11. 2021. 

4. Ak prijímateľ  nezašle  vyúčtovanie poskytnutej  dotácie  v  termíne stanovenom na zaslanie
vyúčtovania dotácie podľa ods. 3 tohto článku, poskytovateľ písomne vyzve prijímateľa, aby
zaslal vyúčtovanie dotácie v lehote určenej poskytovateľom, nie dlhšej ako 15 kalendárnych
dní. Ak tak prijímateľ dotácie neurobí, je povinný poskytnutú dotáciu alebo jej časť vrátiť. 

5. Vyúčtovanie v zmysle ods. 4 tohto článku musí obsahovať: 
 a)  vecné  vyhodnotenie  zrealizovaných  činností  (vrátane  priloženej
fotodokumentácie), z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu dohodnutého v čl. I tejto
zmluvy a dodržanie príslušných podmienok stanovených v tejto zmluve; 

b)  finančné  vyúčtovanie  vypracované  v  súlade  so  zákonom  č.  431/2002  Z.  z.  o
účtovníctve  v  znení  neskorších  predpisov  s  predložením  písomného  prehľadu  a
čitateľných fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie, a to najmä: 
daňové doklady - faktúry s náležitosťami podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej  hodnoty v znení  neskorších predpisov,  kúpne zmluvy,  zmluvy o dielo,
objednávky,  dodacie  listy,  preberacie  protokoly,  výpisy  z  účtu  o  prijatí  dotácie,
výberoch, bezhotovostných platbách a pod.; 

c) súčasťou vyúčtovania je tiež: 

ca) celková rekapitulácia výdavkov, 
cb) zoznam predložených účtovných dokladov, 
cc) písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) štatutárneho zástupcu prijímateľa o 

formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania, 

Článok III.
Povinnosti prijímateľa

1. Za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny zástupca prijímateľa. 
2. Kontrolu dodržania  rozsahu,  účelu a  ďalších  podmienok  použitia  dotácie  dohodnutých  v

zmluve, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať poskytovateľ
a kontrolné orgány Slovenskej  republiky  v zmysle zákona č.  357/2015 Z.  z.  o  finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Prijímateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi a kontrolným orgánom Slovenskej republiky
výkon finančnej kontroly a auditu podľa predchádzajúcej vety. 

3. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu alebo jej časť, ak: 

a) dotácia alebo jej časť nebola použitá na účel dohodnutý v čl. I tejto zmluvy; 

b) dotáciu alebo jej časť prijímateľ nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie. Prijímateľ je
povinný vrátiť tieto finančné prostriedky najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa
určeného na použitie a vyúčtovanie dotácie v zmysle čl. II ods. 3 tejto zmluvy; 

c) sa preukáže, že v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami, uviedol prijímateľ
nepravdivé alebo neúplné údaje; v tomto prípade je prijímateľ povinný vrátiť celú dotáciu;

4. Povinnosť prijímateľa vrátiť poskytnutú dotáciu alebo jej časť sa vzťahuje aj na prípad, ak
poskytovateľ zistí skutočnosť podľa ods. 3 tohto článku z predloženého vyúčtovania podľa čl.
II  ods.  3  tejto  zmluvy.  Povinnosť  sa  vzťahuje  na  vrátenie  takej  výšky  finančných
prostriedkov,  ktorú  vyčísli  poskytovateľ  na  základe  zistených  nedostatkov.  Prijímateľ  je
povinný vrátiť  tieto  finančné prostriedky do 15-tich kalendárnych dní odo dňa  doručenia
písomnej výzvy poskytovateľa na vrátenie dotácie alebo jej časti, v ktorej vyčísli aj presnú
výšku finančných prostriedkov, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

5. Finančné prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi podľa ods.
3 tohto článku vráti na účet poskytovateľa SK03 0200 0000 0000 0612 3212 a zároveň zašle
poskytovateľovi avízo o platbe; 

6. Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv
alebo súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa jej akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu
týkať, a to aj v prípade, ak má prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to do 5-tich pracovných dní odo dňa ich vzniku. 

7. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovať za porušenie finančnej
disciplíny a bude podliehať sankciám podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy. 

8. Prijímateľ dotácie je povinný vo všetkých tlačených a elektronických materiáloch, ako aj pri
všetkých  mediálnych  vystúpeniach  a  prezentáciách  súvisiacich  s  poskytnutím  dotácie
uvádzať, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa realizoval vďaka finančnej podpore Obce
Buková.

9. Prijímateľ  dotácie  je  povinný  zabezpečiť  ochranné  zábradlie  na  chodníku  ktorý  vedie  z
budovy  školy  do  školskej  jedálne  a zabezpečiť  plynulý  a bezpečný  prechod  žiakov  do
školskej jedálne. 

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka,  zákona  o  rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a  ďalšími  všeobecne
záväznými právnymi predpismi. 
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2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a jeden
poskytovateľ. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a a nasl.
Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

4. Obsah  tejto  zmluvy  je  možné  meniť  alebo  dopĺňať  len  po  vzájomnej  dohode  obidvoch
zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi
zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona o slobode informácií v
spojitosti s § 47a Občianskeho zákonníka. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
bez výhrad podpisujú.

Poskytovateľ:

V Bukovej , ..........................

  

                                                                  _______________________________

                         Miloš Herceg

                   starosta obce Buková

Prijímateľ:

V Trstíne, ..........................

     _______________________________

                    Ing. Peter Hlávek

                   starosta obce Trstín
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