
ZMLUVA č.2/2020 
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020 

  
uzavretá medzi  

 
Obec Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie 242 
Zastúpená: Ing. Juraj Hamaj, starosta obce 
IČO:00311511, DIČ: 2021091435  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK69 5600 0000 0058 0977 0002  
(ako poskytovateľ)  
  
a  
  
Organizácia: Združenie evanjelikov a.v. Považského seniorátu 
Zastúpená: Mgr. Pavel Černaj, predseda ZEAVPS 
Adresa: 916 41 Dolné Srnie 108 
IČO: 36124885,  DIČ: 2021626508 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK55 0900 0000 0002 7244 1555 
(ako prijímateľ)  
 
  
Uzavreli v zmysle §51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti 
na ustanovenia §8a zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č.1/2017 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce z vlastných príjmov, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu obce.  
 

Čl.1  
Výška a účel použitia poskytnutej dotácie  

  
Obec Dolné Srnie odsúhlasila  v zmysle uznesenia č. 59/2019 finančnú dotáciu pre organizáciu  
Združenie evanjelikov augsburského vyznania Považského seniorátu v Dolnom Srní  
vo výške: 500,- €/slovom: päťsto Eur. 
Dotácia bude použitá na účel, ktorý organizácia zažiadala v žiadosti o udelenie dotácie  a to  
- vydanie dejín ev. školstva v Dolnom Srní (autor Štefan Drlo), Agenda česká a Agenda  
  Krmanova – preklad latinských textov. 
Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods.1 tohto článku prijíma.  
 
  

Čl.2  
Všeobecné ustanovenie  

  
Obec Dolné Srnie si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia poskytnutej finančnej dotácie. 
Poskytnuté finančné dotácie nesmú byť použité na alkoholické nápoje, tabakové výrobky, odmeny 
funkcionárom a kapitálové výdavky.  



Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno 
zvýšiť celkový dlh obce.  

1) Ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie je povinný vykonať žiadateľ písomne na základe 
účtovných dokladov, a to do 30 dní od vyčerpania dotácie na konkrétny účel, zúčtovanie 
poskytnutej dotácie na činnosť do 15.12. príslušného roka.  
Žiadateľ je povinný dotáciu bezodkladne vrátiť, ak bola použitá na iný účel ako bolo 
dohodnuté v zmluve a tiež vtedy, ak nepredloží zúčtovanie najneskôr do 30.12. rozpočtového 
roka. Zúčtovanie predkladá písomne cestou obecného úradu. Súčasťou vyúčtovania sú 
overené fotokópie účtovných dokladov podľa prílohy č.4 VZN (t.j. faktúry, pokladničné 
doklady, výpisy z účtov a iné), na ktoré je v zúčtovaní odvolanie.  

2) O zostatku nedočerpanej dotácie alebo vrátenej dotácie rozhoduje OZ.  
3) Oneskorené vyúčtovanie je dôvodom k sankčným postihom.  
4) Žiadateľ je pri oneskorenom vyúčtovaní povinný zaplatiť penále vo výške 1% poskytnutej 

dotácie za každý deň omeškania, až do jej vrátenia.  
5) Po prekročení termínu alebo pri nesplnení ostatných zmluvne stanovených podmienok 

poskytnutia dotácie obec vyzve vrátiť celú dotáciu do 30 dní od doručenia oznámenia o tejto 
skutočnosti oprávnenému subjektu.   
 
 

Čl.3  
Záverečné ustanovenia 

 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane obec a jeden príjemca dotácie. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom zverejnenia. 

 
 
 
  

V Dolnom Srní, dňa 13.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
              podpísaná                                                                                         podpísaná 
...................................................                          ..................................................                
   starosta obce                                                       podpis oprávnenej osoby  
                                                 za príjemcu dotácie  
 


