
Z M L U V A č.  3 /2019/D 

podľa  platného VZN č. 1/2018 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
 

Článok 1 

Účastníci zmluvy: 

 
Poskytovateľ:  Obec Smižany 

    Nám. M. Pajdušáka 1341/50,  053 11 Smižany 

   IČO 00691721       DIČ 2020715554 

   Zastúpená:  Mgr. Miroslavou Szitovou, PhD. – starostkou obce 

                                     Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves 

   č.ú.:  3412637001/5600 

 

Prijímateľ:  Živena, 

   spolok slovenských žien  

Novomeského 32, 036 52 Martin  

IČO : 00591921 

Zastúpený: Katarína Babiková, predsedníčka Miestneho odboru    

Smižany  

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

     Táto zmluva sa uzatvára na základe Článku 2 platného Všeobecného záväzného nariadenia č. 

1/2018 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám z rozpočtu obce, ktorým obecné 

zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre právnické a fyzické osoby z rozpočtu obce pre rok 2019.  

     Pre prijímateľa bola na základe odporúčania finančnej komisie a na základe schválenia 

starostkou obce dňa 7.2.2019 v súlade s článkom 4, bod a) VZN Č. 1/2018 schválená dotácia 
vo výške 100,– €,  slovom jednosto eur. 

 

Článok 3 

Účel poskytnutia dotácie 
 

Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na realizáciu takých konkrétnych činnosti, ktorých 

priamym obsahom bude naplnenie cieľa podpory : 

a) všeobecne prospešné služby t.j. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia miestnych 

duchovných a kultúrnych hodnôt 

b) verejnoprospešný účel t.j. podpora vzdelávacích aktivít: 

- predsedníctvo k 150.výročiu založenia Živeny – Prešov, marec 2019 

 Stretnutie so spisovateľkou Jankou Rebekou Štefkovou – apríl 2019, 

 Stretnutie s Mišom Buzom, (prezentácia knihy)  -september 2019, 

 Galaprogram k výročiu  - Bratislava, jún 2019 

- Galaprogram k výročiu, program miestneho odboru v spolupráci so ZUŠ D. Štraucha 

Smižany a obecnou knižnicou (propagácia -  výroba letákov, tričiek ), november 2019 
- Návšteva divadelného predstavenia – november 2019 
- Vianoce v Smižanoch ( zvyky a tradície) – december 2019 

Poskytnuté finančné prostriedky nie je možné využívať na občerstvenie a pohostenie.  

                                                            

      

Článok 4 

Podmienky použitia dotácie 
 



4.1 Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich v zmysle §7 

odst. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v Článku 3 tejto zmluvy. 

4.2 Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami sa finančné prostriedky 

uvedené v Článku 2 tejto zmluvy poskytnú žiadateľovi bezhotovostným prevodom na účet, 

výnimočne sa poskytnú v hotovosti, v prípade ak žiadateľ nedisponuje vlastným bankovým 

účtom. 

4.3 Žiadateľ berie na vedomie povinnosť uskutočňovať platby z poskytnutej dotácie zásadne 

bezhotovostne  (v hotovosti výnimočne). 

4.4 Poskytnutú dotáciu v zmysle Článku 5 tejto zmluvy je žiadateľ povinný vyúčtovať po podpísaní 

zmluvy v termíne do 30 dní od ukončenia akcie, na ktorú boli finančné prostriedky poskytnuté, 

najneskôr však do 15.decembra príslušného roka. 

4.5 Vyúčtovanie musí obsahovať:  

a) písomné vecné vyhodnotenie akcie, z ktorého bude zrejmé dodržiavanie účelu, 

b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu a čitateľné fotokópie 

dokladov preukazujúcich použitie dotácie napríklad daňový doklad (faktúru), zmluvu o dielo, 

objednávky, dodacie listy, v odôvodnených prípadoch (drobný nákup) pokladničný doklad 

s náležitosťami podľa Zákona NR SR č. 222/2004Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, výpis z účtu a pod. príp. ďalšie relevantné a vecné podklady, ktoré 

potvrdzujú zrejmé dodržiavanie účelu. 

 

4.6 Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel 

dohodnutý v Článku 5 tejto zmluvy, a to v plnej výške sumy poskytnutej dotácie, prípadne vrátiť 

poskytovateľovi aj tú výšku finančných prostriedkov, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej 

dotácie do 5 pracovných dní odo dňa vyúčtovania. 

4.7 V prípade, že nebudú dodržané zmluvne dohodnuté podmienky, poskytovateľ si bude uplatňovať 

od žiadateľa svoje finančné nároky spolu s úrokom z omeškania cestou príslušného súdu. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 

5.1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej disciplíny 

v zmysle §30,31 a 32 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu je povinný 

neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu poskytovateľa. 

5.2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane žiadateľ a dva rovnopisy 

poskytovateľ. 

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

písomných dodatkov. 

5.4. 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. 

5.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán. 

5.6.  Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení na internetovom sídle obce. 

 

 

V Smižanoch dňa 15.5.2019                              V Smižanoch dňa 15.5.2019 

 

 

 

 

 

Za poskytovateľa                                                               Za žiadateľa 

Mgr. Miroslava Szitova, PhD.     Katarína Babiková 

    Starostka obce                   predsedníčka Miestneho odboru Smižany                                        

                     


