
Z M L U V A  

 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Slanská Huta  

na rok 2020 

 

 
Táto zmluva sa uzatvára podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len   ,,zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), zákona NR SR č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona o rozpočtových 

pravidlách samosprávy“) a Uznesenia Obce Slanská Huta č. 12/2020 zo dňa 21.04.2020 . 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

poskytovateľ:   Obec Slanská Huta 

   Slanská Huta č. 68 , 044 17 

zastúpená:  Martina Urbanová - starostka 

IČO:   00691330 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

  

príjemca:  OBEC NOVÝ SALAŠ 

   Obecný úrad č.75, 044 17 Slanec, okr. Košice – okolie 

IČO :   00691283  

    

zastúpená:  Ing. Andrea Michalková - starostka  

  

    

 

(ďalej len „príjemca“) 

 

 

 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Slanská Huta na 

prevádzku materskej školy obce Nový Salaš. 

2. Príjemca sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť maximálne hospodárne a efektívne na 

krytie  nákladov nevyhnutných pre chod materskej školy. 

 

 

 



Čl. 2 

Výška poskytnutej dotácie alebo finančnej výpomoci 

 

 Poskytovateľ   na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute č. 12/2020,  

zo dňa  21.04.2020 poskytne príjemcovi na rok 2020 dotáciu vo výške: 700,- €  

slovom: sedemsto Eur. 

 

 

 

 

 

Čl. 3 

Podmienky použitia dotácie 

 

1. Príjemca je povinný vyčerpať poskytnutú dotáciu a predložiť poskytovateľovi 

dotácie vyúčtovanie do 30 kalendárnych dní po ich použití najneskôr do konca 

kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Po tomto dátume nie je 

prípustné z týchto prostriedkov realizovať ďalšie úhrady. Nevyčerpanú dotáciu je 

príjemca povinný poukázať späť obci Slanská Huta, z ktorej mu bola dotácia 

poskytnutá, najneskôr spolu s vyúčtovaním alebo do 31. 12. príslušného 

kalendárneho roka. O vrátení dotácie je príjemca povinný zaslať avízo. 

 

 

Čl. 5 

Zodpovednosť za porušenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy 

 

1. Poskytovateľ nezodpovedá za činnosť príjemcu ani za škody, ktoré vzniknú 

v priamej súvislosti s použitím dotácie. 

2. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť z dôvodu nedodržania zmluvných 

podmienok. Odstúpenie je účinné od dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

druhej strane, čím sa zmluva ruší od začiatku.  

3. Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť najmä v prípade ak príjemca poruší       

zmluvné záväzky 

4. Poskytovateľ pred odstúpením od zmluvy poskytne príjemcovi primeranú 

dostatočnú                          lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré zakladajú nárok na 

odstúpenie od zmluvy. 

5. Neoprávnené použitie dotácie sa v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy považuje za porušenie finančnej disciplíny. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné vzťahy neupravené v tejto zmluve upravuje zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy, zákon o účtovníctve, zákon o rozpočtových pravidlách samosprávy  

a VZN  

2. Platnosť tejto zmluvy je na dobu určitú, do konca príslušného kalendárneho roka. 

3. Každá zmena musí byť vykonaná písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve 

podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

 

V Slanskej Hute dňa 06.05.2020 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––     –––––––––––––––––––––– 

 poskytovateľ                    príjemca 
 


