
ZMLUVA 
 

Obec  P l a v e č  , ul. Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč 
v zastúpení: starostom obce Ing. Štefanom Murckom  
IČO: 003301116  
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa  
Číslo účtu: 13228602/0200 , IBAN: SK06 0200 0000 0000 1322 8602 
ďalej ako „poskytovateľ“ 

a 
žiadateľ: ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE v Starej Ľubovni, Okružná 25, 064 01  Stará Ľubovňa 
v zastúpení:  Slávko Kulanga, predseda 
IČO: 37788949 
Bankové spojenie: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 0798 8021 
ďalej ako príjemca  

uzatvárajú túto zmluvu 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 

Poskytovateľ poskytuje žiadateľovi dotáciu v roku 2016 na základe rozhodnutia starostu v 
zmysle VZN č. 55 o poskytovaní dotácií.  
 

Článok 2 
Účel zmluvy 

 
Poskytovateľ poskytuje účelovú dotáciu na realizáciu projektu „Menej pokút a dopravných 
nehôd“ v súlade s predloženou žiadosťou. Finančné prostriedky z dotácie môžu byť použité 
len súlade s VZN obce Plaveč č. 55 zo dňa 29.11.2013. 
 

Článok 3 
Výška dotácie 

 
Poskytovateľ poskytuje dotáciu vo výške 100 € ( jednosto eur) na účet príjemcu.  

 
Článok 4 
Záväzky 

 
1. Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 30 dní 

po ukončení akcie, a to písomnou formou. Príjemca dotácie predloží Obci Plaveč 
zúčtovanie poskytnutej dotácie  v súlade s VZN obce 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. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať originály 
dokladov k nahliadnutiu a je oprávnený na výkon kontroly týchto dokladov. Ak sa vykoná 
kontrola týchto dokladov, spíše sa o tom zápisnica, ktorú podpíšu obaja účastníci. O 
nahliadnutí sa urobí záznam v prílohe č. 3 s potvrdením poskytovateľa, že záznam súhlasí 
s originálom.  



2. V prípade, že dotácia bola poskytnutá na činnosť počas celého kalendárneho roka, je 
žiadateľ povinný vyúčtovať dotáciu do 15.12. príslušného roka.  

3. Príjemca sa zaväzuje spôsobom adekvátnym k výške dotácie propagovať poskytovateľa 
dotácie na svojich tlačových materiáloch, na verejnosti, v členskej základni, podľa 
možnosti na reklamných pútačoch alebo iným vhodným spôsobom. Spôsob propagácie 
doloží príjemca pri vyúčtovaní dotácie.  

 

Článok 5 
Ostatné dojednania 

 

1. V prípade porušenia tejto zmluvy alebo VZN č. 55 o poskytovaní dotácií bude prijímateľ 
sankcionovaný v súlade s čl. VII. ods. 3 VZN.  

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých žiadateľ obdrží dve a Obec Plaveč 
dve vyhotovenia. Akékoľvek zmeny alebo doplnky musia mať formu písomného dokladu 
k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.  

 

Článok 6 
Účinnosť 

 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.  
 

 

 

V Plavči  05.05.2016 

 

 

 
           (podpísané)                                                                                                     (podpísané)  

............................................                                          ......................................... 
             poskytovateľ                                                                                          prijímateľ 
        štatutárny zástupca                                                                           štatutárny zástupca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


