
Zmluva 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ľubietová v roku 

2021 
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 4/2021 

 

Oblasť : Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva 

 

OBEC ĽUBIETOVÁ 

Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová 

zastúpené starostom: Ing. Pavel Zajac 

IBAN: SK6556000000001226558001 

BIC: KOMASK2X 

IČO:  00313564 

DIČ: 2021121289 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“) 

a 

Príjemca:  

Názov: ZO SZV Ľubietová 

Právna forma: Organizačná jednotka 

adresa sídla: Podlipa 585, 976 55 Ľubietová 

zastúpená/é: Ján Kútny, predseda 

IČO: 001783490113 

IBAN: SK56 0900 0000 0000 5018 7862 

ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 

 

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 289/2012, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce Ľubietová túto  

 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obec Ľubietová v roku 2021 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Obec Ľubietová v zmysle Uznesenia OcZ č.12-5/2012 zo dňa 23.03.2012 poskytuje 

príjemcovi 

finančnú dotáciu vo výške 1 000 eur, slovom  Jedentisíc EUR. 

 

2. Príjemca sa zaväzuje, že dotáciu použije v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce  

č. 289/2012 na: 

Nákup liečiv a veterinárne úkony (ochrana včiel), kúpa odborného časopisu 

 

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

 

 

 

 



II. 

Spôsob platby 

 

1. Dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu alebo v 

hotovosti z pokladne obce na základe tejto zmluvy. 

III. 

Iné dohodnuté podmienky 

 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto 

zmluve. 

2. 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 Ľubietová. 

3. Obec Ľubietová si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných 

prostriedkov. 

4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2021 

5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej 

dotácie najneskôr však do  31.12. daného roku a neminuté finančné prostriedky vrátiť do 

31.12. daného roku na účet obce Ľubietová. 

6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto 

článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia. 

7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako 

je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu okamžite vrátiť na účet obce, 

najneskôr však do konca príslušného roka. 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane obec a jeden  

príjemca dotácie.  

2. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou 

písomných dodatkov. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom 

mene podpisujú. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom zverejnenia. 

 

V Ľubietovej, dňa 15.12.2021 

 

 

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

 

Meno a priezvisko štatutárneho 

 zástupcu obce, odtlačok pečiatky 

     Meno a priezvisko štatutárneho 

zástupcu žiadateľa, odtlačok pečiatky 



 


