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Zmluva č. 4/2011 
 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Žarnovica 

( v zmysle VZN č. 7/2009 O poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta) 
 
 
 
Účastníci zmluvy : 
 
Poskytovateľ dotácie 
Mesto Žarnovica 
so sídlom :   Mestský úrad  
   Námestie SNP č. 33 
   966 81 Žarnovica 
štatutárny zástupca : Kamil Danko, primátor mesta 
bankové spojenie : VÚB, a.s. Žiar nad Hronom 
číslo účtu :   14824422/0200 
IČO :   00321117 
        

a 
 
Prijímateľ  dotácie 
Meno a priezvisko : Erika Hederváryová  
narodená :   
bydlisko :   Žarnovica 
 
 
 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy  

 
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Žarnovica prijímateľovi 

dotácie v roku 2011 vo výške 120,00 €. 
   
2. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 120,0 €, (slovom jednostodvadsať eur) budú 

použité na riešenie nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie do ktorej sa občianka dostala, 
z dôvodu  ukončenia vyplácania vdovského dôchodku a prechodu na výplatu dávky 
v hmotnej núdze, čím menovaná v mesiaci január zostala bez akéhokoľvek príjmu.    

 
 

Článok 2 
Forma poskytnutia dotácie 

 
1. Finančná dotácia bude prijímateľke poskytnutá  bezhotovostne, a to zakúpením základných 

potravín, nevyhnutne potrebných liekov, zakúpením stravných lístkov pre deti v školskej 
jedálni   a uhradením nákladov za spotrebu elektrickej energie.  
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Článok 3 
Podmienky použitia dotácie 

 
1. Poskytnutá  finančná dotácia bude použitá  na účel  uvedený v tejto zmluve. 
 
2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú finančnú dotáciu použiť v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením č. 7/2009 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.   
 

3. Vyúčtovanie dotácie zabezpečí poverený pracovník MsÚ v Žarnovici v súlade s článkom  6 
a článkom 7 VZN č.7/2009 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktorý je povinný predložiť 
doklady o úhrade za zabezpečenie potrieb resp. služieb  v súlade s článkom 2 ods. 1  tejto 
zmluvy.  

 
4. Mesto si vyhradzuje právo kontroly ďalšieho  využitia vecí, materiálu, prípadne služieb  

zabezpečených z finančných prostriedkov Mesta Žarnovica prijímateľovi. 
 

Článok 4 
Sankcie  

 
1. V prípade porušenia podmienok uvedených vo VZN č. 7/2009 bude Mesto Žarnovica 

postupovať v zmysle článku č.6 bodu 14)  VZN č.7/2009 O poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta. 

 
2. Nedodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej 

disciplíny. Prijímateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu je povinný neoprávnene použitú 
dotáciu vrátiť do rozpočtu Mesta Žarnovica. 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom Mesto Žarnovica obdrží tri exempláre  

a prijímateľ dotácie jeden exemplár. 
 
2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzavretá 

v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.  
 
3. Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a v zmysle ustanovenia § 

47a zákona č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov účinná 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

 
V Žarnovici 27.01.2011 
 
 
 
                        
 
 
 
...................................................                                     ............................................................... 
        Erika Hederváryová        Kamil Danko 

          primátor mesta  


