
   

Dohoda č. 167/2022 

           o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica uzatvorená v zmysle  

                                         VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 v znení Dodatku č. 1  

 

                                                               medzi zmluvnými stranami:  

 

Mesto Banská Štiavnica     
Radničné námestie č. 1 

969 24  Banská Štiavnica 

zastúpené: Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta 

bankové spojenie: VÚB a. s., Žiar nad Hronom 

číslo účtu: SK53 0200 0000 0000 1452 5422 

IČO: 00320 501 

 

a 

 

Rodičia a priatelia MŠ ul. 1. mája č. 4  

1.mája 1165/4  

969 01 Banská Štiavnica  

štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Andacká  

právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 

IČO: 37824040 

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Banská Štiavnica 

č. účtu: SK57 0200 0000 0014 7432 0254 

kontakt: 0915 734 743 

 

 

Článok I. 

Predmet a výška dotácie 
 

Predmetom Dohody je poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre žiadateľa 

v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 v znení Dodatku č. 1 pre rok 2022 vo výške 900,00 € 

(slovom: deväťsto eur) a to povinným Mestom Banská Štiavnica. ---------------------------------------------------- 

 

                                                          Článok II. 

                                                                    Čas a účel plnenia  

 

1. Dotácia bude poskytnutá v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytnutí dotácií       

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č. 1 a na základe odporučenia Komisie cestovného 

ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej Štiavnici. ------------------------------------------------------------------------ 

2. Dotácia bude vyplatená prevodom na účet žiadateľa uvedený v úvodných ustanoveniach Dohody 

v lehote do 31.08.2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Účelom poskytnutia dotácie je jej použitie na projekt realizovaný v roku 2022 s názvom: Štiavnická 

tržnica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         Článok III. 

        Podmienky použitia dotácie 

 

1. Príjemca sa zaväzuje uskutočniť vyúčtovanie dotácie v súlade s rozpočtom pripravovanej akcie 

v zmysle § 10 VZN na predpísanom tlačive „prílohe č. 2“ VZN 2/2018, najneskôr však do 15. decembra 

2022. Vyúčtovanie sa uskutoční na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici, na ekonomickom oddelení. 

Príjemca je povinný predložiť všetky hodnoverné doklady potvrdzujúce správnosť vyúčtovania. --------- 

2. V prípade, ak príjemca nepredloží vyúčtovanie dotácie, alebo ju použije na iný účel ako bol určený, je    

 povinný bezodkladne, najneskôr do 31. 12. 2022, vrátiť dotáciu na účet Mesta Banská Štiavnica. –------ 

3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že berie na vedomie použitie dotácie len na účel, na ktorý mu bola 

poskytnutá. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



   
4. Finančné prostriedky nesmú byť použité na: -------------------------------------------------------------------- 

 nákup alkoholických a tabakových výrobkov, -------------------------------------------------------- 

 honoráre, odmeny alebo mzdy a odvody organizátorov, -------------------------------------------- 

 odpisy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 prevádzkové výdavky (energie) a režijné náklady nesúvisiace s predloženým  

          projektom, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek, -------------------------- 

 investície do nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta (kapitálové výdavky), ---------------- 

 náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi. -------------------------------------------  

5. Príjemca dotácie je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa 

Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov. ------------------------------------ 

6. Príjemca dotácie je povinný zverejniť počas konania akcie na viditeľnom mieste, že akcia je 

uskutočnená za finančnej pomoci Mesta Banská Štiavnica a toto hodnoverne zdokladovať pri 

vyúčtovaní poskytnutej dotácie. ---------------------------------------------------------------------------------- 

7. Akcia môže byť propagovaná  Mestom Banská Štiavnica a príjemca dotácie je povinný zmenu termínu 

podujatia vopred oznámiť na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici. ------------------------------------------- 

 

Článok IV. 

Ostatné dojednania 

 

1.  Mesto Banská Štiavnica si vyhradzuje právo kontroly nad efektívnym využitím poskytnutých   

 finančných prostriedkov v jeho priestoroch a na základe jeho účtovnej evidencie v lehote do 3 rokov po  

         ukončení rozpočtového roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá. ----------------------------------------------- 

2.  Mesto Banská Štiavnica si vyhradzuje taktiež právo, aby pri vyúčtovaní dotácie boli predložené všetky   

 oprávňujúce doklady a preukázaná činnosť v roku 2022. V opačnom prípade je povinný prijímateľ  

 dotácie finančné prostriedky vrátiť na účet Mesta Banská Štiavnica. ------------------------------------------ 

 

Článok V. 

  Záverečné ustanovenia 

 

1. Obsah tejto dohody je možné zmeniť po vzájomnej dohode oboch účastníkov osobitnými dodatkami, 

ktoré musia mať písomnú formu. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Účel tejto dohody nie je možné zmeniť ani osobitným dodatkom. ----------------------------------------------- 

3. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá  zo zúčastnených strán obdrží po dve 

vyhotovenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zúčastnenými stranami. ---------------------------------- 

5. Dohoda nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a a následne Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

zmien a predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. ---------------------------------------------------- 

 

 

 V Banskej Štiavnici, dňa: ......................              V Banskej Štiavnici, dňa:  ........................ 

 

 

 

 

   Mesto Banská Štiavnica                Rodičia a priatelia MŠ  

   Mgr. Nadežda Babiaková     ul. 1. mája č. 4 Banská Štiavnica   

   primátorka mesta                           Mgr. Mariana Andacká  

                      štatutárny zástupca                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Za správnosť: JUDr. Emília Jaďuďová        


