
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

z rozpočtu obce Plaveč v súlade s VZN č. 55 o poskytovaní dotácií 

 

Poskytovateľ:  OBEC PLAVEČ, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč 

   IČO: 00330116 

   Zastúpená: Mgr. Peter Šlosár, starosta obce 

   Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa 

   IBAN: SK06 0200 0000 0000 1322 8602 

   (ďalej ako poskytovateľ) 

 

Prijímateľ:  OZ DHZ Plaveč, Námestie SNP 100, 065 44 Plaveč 

   IČO: 0017 7474 6115 

   V zastúpení: Ján Majtner, predseda; Ľubomír Kober, veľiteľ   

   IBAN: SK 42 5200 0000 0000 1610 9836 

(ďalej ako ,,príjemca“ alebo ,,prijímateľ“) 

 

 

uzatvárajú túto zmluvu 

 

 
Čl. 1  

Predmet zmluvy 

 

Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi dotáciu na rok 2021 na základe uznesenia obecného 

zastupiteľstva č. 67/2021 zo dňa 12. 02. 2021 v zmysle VZN č.55 o poskytovaní dotácií.  

 

 

Čl. 2 

Účel zmluvy 

 

Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi dotáciu na činnosť a akcie podľa špecifikácie uvedenej 

v článku 3 tejto zmluvy v súlade s predloženou žiadosťou. Finančné prostriedky z dotácie môžu byť 

použité len v súlade s VZN obce Plaveč č.55.   

 

 

Čl. 3 

Výška dotácie 

 

1. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi dotáciu na tento účel: 

 Činnosť  – 500 €, 

 Stráž pri Božom hrobe – 70 €, 

 Súťaž o pohár starostu obce – 250 €, 

 Súťaže (poplatky) – 500 €.  

 

2. Dotácia na činnosť bude uhradená na účet prijímateľa do 15 dní odo dňa doručenia podpísanej 

zmluvy na Obecnom úrade v Plavči. 

 

3. Dotácia na akcie bude prijímateľovi uhradená 15 dní pred dňom uskutočnenia akcie na účet 

prijímateľa. Termín akcie oznámi prijímateľ poskytovateľovi v dostatočnom predstihu, pokiaľ 

nebol uvedený v žiadosti.  

 

 



Čl. 4 

Záväzky 

 

1. Príjemca je povinný predložiť poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie poskytnutej dotácie, a to 

do 30 dní po ukončení akcie, a to písomnou formou. Príjemca dotácii predloží obci Plaveč 

zúčtovanie poskytnutej dotácie v súlade s VZN obce Plaveč č. 55 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce Plaveč podľa prílohy č.3 VZN. Zároveň je povinný vrátiť nevyčerpanú 

dotáciu do 30 dní po ukončení akcie. 

 

2. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať originály dokladov k nahliadnutiu a je oprávnený výkon 

kontroly týchto dokladov. Ak sa vykoná kontrola, spíše sa o tom zápisnica, ktorú podpíšu 

obaja účastníci. 

 

3. V prípade, že dotácia bola poskytnutá na činnosť, prijímateľ je povinný vyúčtovať dotáciu do 

31.12. príslušného roka. 

 

 

Čl. 5 

Ostatné dojednania 

 

1. Ak príjemca nepredloží vyúčtovanie dotácie v zmysle článku V. bod 5. a 6. VZN obce č. 55 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plaveč, alebo dotáciu použije na iný ako v zmluve 

uvedený účel, je dotáciu povinný vrátiť na účet obce Plaveč najneskôr do 15 dní po termíne 

stanovenom na vyúčtovanie a zaplatiť sankčný úrok vo výške 0,1% z výšky dotácie za každý 

aj začatý deň omeškania odo dňa jej poskytnutia. 

 

2. Obec si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia dotácie a prijímateľ s možnosťou 

takejto kontroly súhlasí a zaväzuje sa ju umožniť.  

 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom prijímateľ a poskytovateľ dostanú po 

jednom výtlačku. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané oboma zmluvnými stranami.  

 

 

Čl. 6 

Účinnosť 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v súlade s Občianskym 

zákonníkom.   

 

 

 

 

 

 

      V Plavči dňa 16. 03. 2021                                         V Plavči dňa 17. 3. 2021 

 

            

 podpísané      podpísané 

                

                .................................................   .................................................  

                Obec Plaveč, Mgr. Peter Šlosár           Ján Majtner, predseda 

                           poskytovateľ dotácie          Ľubomír Kober, veliteľ 
            prijímateľ dotácie  


