
Zmluva 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2022 

__________________________________________________________________________ 
Oblasť: kultúra 
 
Mesto Pezinok 
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor 
IČO: 00305022 
DIČ: 2020662226 
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a. s., pobočka Pezinok 
IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001 
ako poskytovateľ finančnej dotácie (ďalej iba mesto) 
 
a 
 
NÁZOV:  Malokarpatská knižnica v Pezinku 
adresa sídla: Holubyho 49/5, 902 01 Pezinok 
v zastúpení:  Daniela Tóthová , riaditeľ 
IČO: 00513032 
právna forma: príspevková organizácia 
Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA  
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0047 1891 
ako príjemca dotácie (ďalej iba príjemca) 
 
 
 
uzavreli v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a platného Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN), 
Mesta Pezinok č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č.3/2021 o dotáciách 
túto zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2022 (ďalej len zmluva). 
 

I. Predmet zmluvy 
1. Mesto v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Pezinok (ďalej len MsZ) č. 1-067/2022 zo dňa 

21.03.2022, poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu (ďalej len dotácia). Podmienky poskytovania dotácií 
z rozpočtu Mesta Pezinok určuje platné VZN, podľa ktorého je uzatvorená aj táto zmluva. 

 
 
2. VÝŠKA DOTÁCIE: 400,00 EUR, slovom: štyristo eur 
3. ÚČEL POUŽITIA DOTÁCIE: činnosť v roku 2022 
4. Príjemca vyhlasuje, že túto dotáciu prijíma. 
 

II. Spôsob platby 
1. Na poskytnutie dotácie nemá príjemca právny nárok. 
2. Mesto príjemcovi dotáciu poskytne bezhotovostným prevodom z účtu mesta na účet príjemcu na základe 

možných peňažných zdrojov mesta jednorazovo, do 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, v zmysle § 5 odsek 
3 VZN. 

 
III. Iné dohodnuté podmienky 

1. Mesto upozorňuje príjemcu, že na poskytnutie dotácie, jej využitie a následné vyúčtovanie je potrebné 
dodržiavať podmienky uvedené v platnom VZN. 

2. Mesto si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelenej dotácie. 
3. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu len na účel uvedený v tejto zmluve. Zmena účelu je možná 

len na základe žiadosti príjemcu a jej schválenia v MsZ. 
4. Príjemca prehlasuje, že sa zaväzuje plniť podmienky poskytnutia dotácie stanovené touto zmluvou a platným 

VZN. Príjemca prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami uvedenými vo VZN a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
5. Príjemca sa zaväzuje: 



a) dotáciu vyčerpať do 31.12.2022 a prípadné nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť mestu najneskôr do 
31.12.2022, 

b) vykonať vyúčtovanie dotácie písomne, na predpísanom tlačive (Príloha č. 4 VZN) na základe účtovných 
dokladov do 15.01. nasledujúceho roka, 

c) splniť pri vyúčtovaní dotácie všetky povinnosti stanovené v § 6 VZN, 
d) spolupodieľať sa na financovaní projektu, resp. svojej činnosti minimálne 10 %, v zmysle § 2 ods. 4 VZN, 
e) poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontroly efektívnosti použitia dotácie útvarom hlavného 

kontrolóra Mesta Pezinok. 
6. Príjemca prehlasuje, že voči nemu nie je vedené exekučné konanie, nie je v likvidácii, nemá nedoplatok voči 

rozpočtu Mesta a poskytne potrebnú súčinnosť pri kontrole použitia dotácií. 
7. Príjemca prehlasuje, že dotáciu nepoužije na položky, ktoré sú uvedené v § 2 ods. 7 VZN. 
 

IV. Sankcie 
1. Nedodanie vyúčtovania, resp. oneskorene dodané vyúčtovanie alebo oneskorené dodatočné opravné 

vyúčtovanie je dôvodom vyrubenia sankcií v zmysle § 7 platného VZN. 
 

V. Záverečné ustanovenia 
1. Na právne vzťahy týkajúce sa predmetu zmluvy, ktoré nie sú v tejto zmluve upravené, sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia právnych predpisov, najmä VZN. V prípade nejasností ustanovení tejto zmluvy a VZN, platia 
ustanovenia VZN. 

2. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác, postupovať podľa platného zákona 
o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

3. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojim podpisom. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok. 
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 3 pre mesto a 1 pre príjemcu. 
 
 
Zmluva č.: 5/6-6/KS/2022/kultúra č.21 
Finančné oddelenie: Mgr. Paulína Letnická 
 
 
 
  V Pezinku, dňa     V Pezinku, dňa 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................                     .......................................................... 
 Mesto Pezinok                                                                                       Malokarpatská knižnica v Pezinku 
 Ing. arch. Igor Hianik                                                                            Mgr. Daniela Tóthová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


