
ZMLUVA 

o poskytnutí dotácie č. 12/2023 
 
uzavretá v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s VZN č.2/2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Obce Lehota pod Vtáčnikom 

 

m e d z i 

 

I. Zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ dotácie: Obec LEHOTA POD VTÁČNIKOM 

 IČO: 318 256   

 sídlo: Obecný úrad, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Nám. SNP 33/1 

 zastúpená Mgr. Michal ĎUREJE, PhD., starostom obce 

 Bankové spojenie: VÚB, pobočka Prievidza 

 číslo účtu: SK26 0200 0000 0009 1732 8382 

 

                                           (ďalej len poskytovateľ) na jednej strane 

 

a 

 

Príjemca dotácie: Dobrovoľný hasičský zbor I. Lehota pod Vtáčnikom 

 Sídlo: Suchý Potok 562/1, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom 

                                     IČO: 34054022 

  

                                     Zastúpený: Fábry Jozef – štatutárny zástupca DHZ 

  

 (ďalej len príjemca) na druhej strane 

 

za týchto podmienok: 

 

 

Článok II. 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi za podmienok 

stanovených v tejto zmluve dotáciu a záväzok prijímateľa z poskytnutej dotácie realizovať 

náklady spojené s činnosťou organizácie podľa predloženej žiadosti pre rok 2023. 

 

2. Poskytovanie dotácií schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lehote pod Vtáčnikom uznesením 

číslo 17/2022 zo dňa 14.12.2022. 
 

3. Príjemca sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť výhradne na účely podľa bodu 1. 

čl. II. tejto zmluvy. 

 

4. 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. 
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5. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať spôsob nakladania s poskytnutými finančnými 

prostriedkami zo strany príjemcu. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať príjemcu, aby predložil 

prehľad o použití dotácie. 

 

 

Článok III. 

Poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie 

 

1. Poskytovateľ sa za podmienok dojednaných v tejto zmluve a v súlade s platnou právnou 

úpravou zaväzuje poskytnúť v prospech príjemcu dotáciu v celkovej výške 11.600,00. €.  

2.  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu podľa tejto zmluvy formou preplatenia 

predložených dokladov súvisiacich  s predloženou žiadosťou na príspevok z rozpočtu obce pre 

rok 2023  
 

 

Článok IV. 

Vyúčtovanie dotácie 

 

1. Príjemca dotácie je povinný vyúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr do 30.11.2023  

 

Vyúčtovanie musí obsahovať: 

a) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vrátane kópií pokladničných dokladov a 

bankových výpisov preukazujúcich použitie finančných prostriedkov. 

 

3. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržania účelu a podmienok poskytnutia dotácie 

a správnosti vyúčtovania dotácie dohodnutých v tejto zmluve. 

 

4. Akékoľvek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore s touto 

zmluvou je porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Článok V. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Vzhľadom na skutočnosť, že dotácia predstavuje verejné prostriedky z rozpočtu poskytovateľa, 

príjemca berie na vedomie, že na nakladanie s týmito verejnými prostriedkami sa vzťahujú 

ustanovenia zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov a zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov a preto sa príjemca zaväzuje pri použití dotácie postupovať v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s finančnými 

prostriedkami tvoriacimi dotáciu. 

 

2. Príjemca sa zaväzuje použiť dotáciu výhradne na úhradu nákladov uvedených v článku II. ods. 

1. tejto zmluvy a berie na vedomie, že porušenie pravidiel a podmienok poskytnutia dotácie 

uvedených v tejto zmluve môže zakladať porušenie finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 

zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 
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Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, zrozumiteľne a vážne, nie v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok a že rozumejú jej obsahu. Obsahom zmluvy sú zmluvné 

strany viazané odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Akákoľvek zmena tejto 

zmluvy je možná len vo forme písomného dodatku na základe dohody zmluvných strán. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z toho dva sú 

určené pre poskytovateľa a dva pre príjemcu. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

 

 

V Lehote pod Vtáčnikom  

Dňa  

 

 

Poskytovateľ dotácie:                                                   Príjemca dotácie: 

 

Obec LEHOTA POD VTÁČNIKOM  Dobrovoľný hasičský zbor I. Lehota pod 

Vtáčnikom 

 

      

zast.       zast. 

 

 

 

 

Mgr. Michal ĎUREJE, PhD.    FÁBRY Jozef  

starosta Obce     štatutárny zástupca DHZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva bola zverejnená dňa  ................................................... 

 

 

Zmluva nadobúda účinnosť dňa................................................. 
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