
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 
číslo:  4/2019-Dot. 

 
Uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami označenými ako  
 
POSKYTOVATE Ľ:     
Obec Čachtice 
Sídlo: Malinovského 769, 916 21 Čachtice 
Štatutár : starostka obce Ing. Erika Ondrejková 
IČO : 00 311 464 
DIČ: 2021091391 
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 5806393002/5600 
/ďalej len poskytovateľ/ 
                                      
 
 
PRÍJEMCA :                
OZ Krajina Karpaty 
Sídlo : Ľ. Podjavorinskej 1216, 916 21 Čachtice 
Štatutár : predseda združenia Ing. Ivan Gregorovič 
IČO : 42 151 601 
DIČ: 2023249514 
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 5876009002/5600 
/ďalej len príjemca/ 
                              
uzavierajú túto zmluvu za nasledovných podmienok: 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1.  Obec Čachtice – poskytovateľ v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Obce 
Čachtice č. 3/2015,  ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom, poskytuje príjemcovi na 
základe schváleného  Programového rozpočtu obce Čachtice na rok 2019 , 
schváleného OZ dňa, 13.12.2018 uznesenie č.34/1/2018 účelovú finančnú dotáciu vo 
výške                                                                                                                                             
    2 500,-  € (slovom dvetisícpäťsto  Eur). 

 
 

Článok 2 
Termín a podmienky poskytnutia dotácie 

 
1. Dotácia vo výške uvedenej v čl. 1 tejto zmluvy bude poukázaná na účet príjemcu 

v lehote do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa článku 5 bod 5. tejto 
zmluvy 

2. Dotácia nie je zo strany príjemcu nárokovateľná, jej čerpanie je závislé od výšky 
disponibilných finančných prostriedkov Obce Čachtice. 



 
Článok 3 

Účel poskytnutia dotácie 
 
Poskytnutá dotácia bude príjemcom použitá v súlade s jeho žiadosťou, a to na úhradu 
nákladov spojených s konaním dobrovoľníckej brigády „Čistenie Čachtickej doliny“ ako 
súčasti projektu OZ Krajina Karpaty s názvom „1.sobota“, zameraného na odstraňovanie 
rozptýlených odpadkov a drobných nelegálnych skládok na katastrálnom území obce 
Čachtice. 

 
Dotácia bude použitá na: 
- zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov vo výške stravného, to znamená, 4,80 €/osoba 
v časovom rozmedzí 5 – 12 hodín ( opatrenie MPSVR SR §5 ods. 2 zákona č 119/1992 zb. ), 
- na nákup príslušenstva potrebného na prácu v teréne (vrecia na odpadky, rukavice, ... ), 
- environmentálnu výchovu pre deti zo ZŠ Čachtice počas akcie, 
- na propagáciu akcie, 
- na ďalšie plánovamé aktivity 

 
Článok 4 

Povinnosti príjemcu 
 

1. Príjemca sa zaväzuje účelne  a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou a v súlade 
s jej účelom uvedeným v článku 3 tejto zmluvy 

2. Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi poskytnutú dotáciu použitú v rozpore 
s účelom na ktorý bola poskytnutá, nepoužitú dotáciu, a to bezodkladne, najneskôr 
však do konca decembra príslušného rozpočtového roka spolu s penále 0,1 % z dlžnej 
čiastky za každý deň od obdržania dotácie do jej vrátenia na účet poskytovateľovi. 

3. Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi doklady v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 283/2002 Z. 
z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, t.j. kópie účtovných 
dokladov o použití poskytnutej dotácie, (kópia bankového výpisu príjemcu dotácie, 
ktorá dokumentuje príjem a použitie poskytnutej dotácie, kópia faktúry, ktorá musí 
obsahovať číslo faktúry, názov dodávateľa, IČO, DIČ, názov príjemcu, IČO, DIČ, deň 
vystavenia faktúry, deň splatnosti faktúry, forma úhrady faktúry, označenie dodávky, 
množstvo, celková cena dodávky, pečiatka a podpis, kópia výdavkového 
pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať číslo dokladu, názov platiteľa IČO, 
DIČ, názov príjemcu, IČO, DIČ, dátum vystavenia dokladu, vyplatená suma slovom aj 
číslom, účel vyplatenia, podpis príjemcu, podpis vystavovateľa, poradové číslo, pod 
ktorým je výdavok zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe, 
podpis schvaľovateľa dokladu, kópia príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí 
obsahovať: číslo dokladu, názov platiteľa IČO, DIČ, názov príjemcu, IČO, DIČ, 
dátum vystavenia dokladu, vyplatená suma slovom aj číslom, účel vyplatenia, podpis 
príjemcu, podpis vystavovateľa, poradové číslo, pod ktorým je výdavok zaúčtovaný 
v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe, doklady z registračnej pokladne, 
v prípade platby resp. nákupu v hotovosti). Zálohová faktúra nie je akceptovateľná ako 
doklad k zúčtovaniu použitia poskytnutej dotácie. Zúčtovanie musí obsahovať vecné 
vyhodnotenie. Oprávnené čerpanie dotácie je od 01.03.2019 do 30.11.2019. 

4. Príjemca je povinný doklady podľa ods. 3 tohto článku predložiť bezodkladne po 
použití dotácie, najneskôr do 15.12.2019. V prípade, že si túto povinnosť do 
uvedeného termínu nesplní, alebo účtovné doklady nebudú zodpovedať účelu 



poskytnutia finančných prostriedkov podľa čl. 3 tejto zmluvy, je príjemca povinný 
vrátiť poskytnutú finančnú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa v lehote do 7 
dní od obdržania výzvy od Obce Čachtice. 

5. V prípade použitia vyobrazenia erbu Obce Čachtice na propagačných materiáloch 
príjemcu v súvislosti s účelom dotácie, príjemca je povinný v súlade so Štatútom Obce 
Čachtice  písomne požiadať o súhlas starostu obce na použitie erbu. 

6. Príjemca sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, na ktorú bola 
poskytnutá dotácia podľa tejto zmluvy a pri spoločenských akciách konaných 
v súvislosti s touto činnosťou alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, 
pozvánok a pod.) výslovne uvedie, že bola financovaná z dotácií Obce Čachtice. 

7. Príjemca je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať kontrolu vynakladania 
poskytnutých finančných prostriedkov v jeho priestoroch na základe jeho účtovnej 
evidencie do troch rokov po ukončení rozpočtového roka, v ktorom bola dotácia 
poskytnutá. Kontrolu vykoná kontrolný orgán poskytovateľa. 

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Poskytovateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak príjemca poruší niektorú zo 

svojich zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve. 
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a zmluvné strany sú povinné 
vrátiť si vzájomné plnenia. 

2. Túto zmluvu možno meniť po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, a to 
formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu si pred podpisom prečítali, že ju uzavreli 
slobodne, vážne, bez nátlaku, s obsahom zmluvy súhlasia, na znak čoho ju oprávnení 
zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, pre každú zmluvnú 
stranu v jednom vyhotovení. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

6. Vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve upravené sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 
 
V Čachticiach dňa  3. 4. 2019 
 
 
Poskytovateľ:                                                                         Príjemca: 
 
 
 
 
Obec Čachtice                                                                      OZ Krajina Karpaty 
Ing. Erika Ondrejková                                                          Ing. Ivan Gregorovič 
starostka obce                                                                          predseda združenia 


