
Z M L U V A 1/2017 

o poskytnutí dotácie  
podľa  platného VZN č. 5/2008 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

 

 

 

Článok 1 

Účastníci dohody: 

 

Poskytovateľ: OBEC VELIČNÁ 

Veličná č.  162 

027 54 Veličná  

zastúpená starostom – Ing. Danielom Laurom 

IČO: 00314960 

DIČ: 2020564895 

bankové spojenie: VUB, a. s.  

číslo účtu: 23123225/0200 

ďalej iba „obec“ 

    

 

 

Prijímateľ: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽETEVNÍK VELIČNÁ  

Právna forma: Občianske združenie 

adresa sídla: Veličná 162, 027 54 Veličná 

zastúpená/é: Ján Rosinský 

IČO: 14220172 

DIČ: 2020565668 

bankové spojenie: SLSP, a.s. 

číslo účtu: 54177506/0900 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 4 platného VZN č. 4/2008 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre 

organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2017.  

Pre prijímateľa bola pre rok 2017, v súlade s článkom 4 VZN č. 4/2008, schválená dotácia 

vo výške 2400,00 EUR, slovom dvetisícštyristo  EUR. 

 



Článok 3 

Účel poskytnutia dotácie 

 

3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť v roku 2017. 

 

Článok 4 

Osobitné ustanovenia 

 

4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 

1 tejto zmluvy, do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy. 

4.2.Prijímateľ je povinný predložiť do podateľne poskytovateľa zúčtovanie dotácie do 

15.12.2017.   

 

4.1.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie, je prijímateľ povinný v termíne do 20.12.2017 vrátiť poskytnutú 

dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to na č. ú.: .SK 16 0200 0000 0000 2312 

5332 vedeného v peňažnom ústave VUB, a. s. pobočka Dolný Kubín.. 

 

4.2. V prípade porušenia VZN č.  4/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce sa bude voči 

prijímateľovi dotácie postupovať pri uplatnení sankcií v zmysle § 31 zákona č.523/2004 

Z. z. v z. n. p.. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorej po jednom zostávajú 

poskytovateľovi a po jednom prijímateľovi. 

5.2.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia. 
 

 

 

 

 

 

Vo Veličnej , dňa:...................... Vo Veličnej , dňa ................................ 
 

 

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:      Prijímateľ:   

 

 

    

 
 

 


