
Zmluva č. 8/2020/Ek 

o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020 uzavretej podľa VZN Obce Nemce 
č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nemce. 

 
Obec Nemce 
Lúčna 52 
974 01 Nemce 
Zastúpená: Alena Samuelčíková, starostka obce 
IČO: 00647438 
DIČ: 2021108892 
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
 Č. účtu IBAN: SK9756000000001200892001 
                          /ďalej „poskytovateľ“/ 
                                                                                  a 
Spolok ochrancov prírody STONOŽKA Nemce 
Lúčna 52 
974 01 Nemce 
Zastúpený: Karol Kubanda , predseda 
IČO: 35666099 
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Č. účtu IBAN: SK4109000000000050195504 
Právna forma: Občianske združenie 
                              /ďalej „žiadateľ“/ 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 žiadateľovi 

z vlastných príjmov poskytovateľa na základe VZN Obce Nemce č. 5/2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“), účinného od 16.12.2019 a to 
na tieto účely: 

 

              Po stopách bojov II. sv. vojny Slovensko – Poľsko, 
                              september – október 2020 
 

- Finančná dotácia v zmysle článku II. ods. 1 VZN  sa poskytuje právnickým osobám, 
fyzickým osobám – podnikateľom, inej obci alebo VUC najmä na podporu: 

- Všeobecne prospešných služieb alebo 
- Všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov 
- Podnikania a zamestnanosti. 
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2. Finančná dotácia sa neposkytuje na: 

- náklady na stravovanie a občerstvenie 
- honoráre a odmeny pre organizátorov projektu a akcie 
- úhradu prevádzkových nákladov /telefóny, energie, odpady a pod./ 
- náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi 

 
3. Žiadateľ zabezpečí pri realizácii projektu alebo akcie vhodnú propagáciu žiadateľa. 

         
II. 

Výška dotácie 
 

1. Poskytovateľ poskytne žiadateľovi finančnú dotáciu v zmysle článku IV. VZN  vo výške 
600,- € slovom: Šesťsto Eur, schválenú Obecným zastupiteľstvom Nemce dňa 
28.11.2019 uznesením č. 82/2019. 

 
2. Poskytovateľ poskytne žiadateľovi finančnú dotáciu na vyššie uvedený účel najneskôr 

do 30 dní od uzavretia zmluvy. 
 

3. Poskytnutá finančná dotácia je účelovo viazaná a možno ju využiť len na účel podľa 
článku I. tejto zmluvy. 

III. 
Použitie a vyúčtovanie dotácie 

 
1. Žiadateľ sa zaväzuje dodržať všetky podmienky na poskytovanie finančnej dotácie 

v súlade s VZN . 
 

2. Žiadateľ môže finančnú dotáciu použiť len do konca príslušného rozpočtového roka. 
 

3. Žiadateľ sa zaväzuje finančnú dotáciu vyúčtovať  najneskôr  do 31. decembra 2020. 
 

4. Žiadateľ nie je oprávnený z finančnej dotácie získanej na základe tejto zmluvy 
poskytnúť finančnú dotáciu iným právnickým alebo fyzickým osobám alebo obciam 
s výnimkou úhrady nákladov spojených s realizáciou projektu alebo akcie. 
 

5. Vyúčtovanie finančnej dotácie musí obsahovať: 
- účtovné doklady preukazujúce použitie dotácie na schválený účel / fotokópie 

výpisov z bankového účtu, faktúr, zmlúv, výdavkových dokladov pokladne, 
prezenčných listín z akcie a pod./ 

 
6. Žiadateľ je povinný vrátiť dotáciu: 

- vo výške, ktorá bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok v lehote do 10 dní od 
oznámenia danej skutočnosti, 

- ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie, najneskôr do 10 dní odo dňa 
vyúčtovania, 
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- ak nepredložil kompletné vyúčtovanie dotácie ani opakovanej po výzve na 

doplnenie v termíne najneskôr 10 dní od doručenia výzvy. 
 

7. Pri porušení finančnej disciplíny žiadateľa obec postupuje podľa § 47 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 

8. V prípade nevyúčtovania dotácie v termíne do 31. decembra kalendárneho roka, 
v ktorom je dotácia poskytnutá, poskytovateľ žiadateľovi neschváli novú dotáciu po 
dobu najbližších dvoch rokov. 

 

9. Žiadateľ, ktorý vracia nevyčerpané finančné prostriedky, poukáže ich na účet Obce 
Nemce v Prima banka Slovensko č.ú. IBAN: SK9756000000001200892001 v termíne do 
20.12.2020. Zároveň zašle avízo o poukázaných platbách Obci Nemce. 
 

10.  Žiadateľ sa zaväzuje umožniť povereným zamestnancom poskytovateľa vykonať 
kontrolu účtovných dokladov predloženého vyúčtovania poskytnutej finančnej dotácie 
podľa tejto zmluvy, umožniť kontrolu formy propagácie /ak sa nedá propagácia 
skontrolovať – doložiť to čestným vyhlásením/. 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

2. Obsah tejto zmluvy možno meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to 
formou písomného dodatku k zmluve. 
 

3. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre poskytovateľa a 2 
vyhotovenie pre žiadateľa. 
 

4. Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, bez nátlaku alebo v tiesni a na znak súhlasu ju 
zmluvné strany podpisujú.  
 
V Nemciach, dňa: 12.2.2020                     V ......................., dňa: ..................................... 
 
Poskytovateľ:                                                       Žiadateľ: 
 
 
 
..............................................................           ................................................................. 
 Alena Samuelčíková, starostka obce             Karol Kubanda, predseda spolku Stonožka  
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