
                                                                     
                                                                     ZMLUVA 

  o poskytnutí dotácie uzavretá podľa uznesenia č. 41/2022  
                                                 zo zasadnutia OcZ dňa  27. 9. 2022 
   
 
       1. Zmluvné strany 
           Poskytovateľ: Obec Šarišské Dravce, zastúpená starostom Mgr. Markom Angelovičom   
           Sídlo: Šarišské Dravce č. 109 
           Bankové spojenie: Primabanka Slovensko a.s.,  
                                          číslo účtu: SK79 5600 0000 0034 0067 2002 
           IČO: 00327794 
  
           na jednej strane     a 
 
          Žiadateľ: Slovenský inštitút spoločenských štúdií, občianske združenie, zastúpené 
                          Mgr. Monikou Kušnírovou, štatutárnou zástupkyňou                                                                             
          Sídlo: Krásna Lúka č. 150 
                    Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, 
                                         číslo účtu IBAN SK91 0900 0000 0051 8751 4230 
                    IČO: 53 637 275 
          na strane druhej 
          uzavreli v dnešný deň v súlade s VZN č. 2/2008 o podmienkach poskytovania dotácií     
záujmovým združeniam a fyzickým osobám túto zmluvu o poskytnutí dotácie. 
 
       2. Účel zmluvy 
           Poskytovateľ poskytuje žiadateľovi finančnú dotáciu vo výške 350,-Eur, slovom  
tristopäťdesiat eur, ktorá je určená na spolufinancovanie projektu: Vydanie zborníka duchovných 
piesní. 
          Dotácia bude žiadateľovi zaslaná na hore uvedený účet občianskeho združenia vedený 
v SLSP. 
 
         Žiadateľ preberá finančnú dotáciu a zaväzuje sa sumu 350,- eur použiť na účel  
špecifikovaný v tejto zmluve. Žiadateľ sa zaväzuje zúčtovať prijatú dotáciu do 30 dní po ukončení 
kalendárneho a rozpočtového roku 2022 a to predložením kópií daňových účtovných dokladov 
preukazujúcich účel a rozsah použitia dotácie. Poskytovateľ po vykonaní kontroly zúčtovania 
doklady označí odtlačkom pečiatky poskytovateľa a vráti ich žiadateľovi. V prípade, ak žiadateľ 
nepredloží vyúčtovanie do 30 dní odo dňa obdržania výzvy od poskytovateľa, je povinný v tej istej 
lehote vrátiť poskytovateľovi dotáciu v celom rozsahu. 
 

3. Kontrola použitia finančnej dotácie 
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia finančnej dotácie. Žiadateľ sa zaväzuje, že v 
prípade preukázania skutočnosti, že poskytnutá dotácia nebola použitá na zmluvný účel 
vráti poskytnutú dotáciu poskytovateľovi do 15 dní odo dňa termínu zúčtovania a zároveň 
uhradí penále v zmysle Zákona č. 523/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
     

4. Doba čerpania 
Žiadateľ sa zaväzuje vyčerpať dotáciu dokonca rozpočtového roka v rozsahu a za podmienok 
stanovených v tejto zmluve. 
 

 
 



 
 
 
 

5. Záverečné ustanovenia  
Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a túto zmluvu 
schvaľujú. 
Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodného rozhodnutia bez 
akéhokoľvek fyzického a psychického nátlaku.  
Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, dve sú určené pre poskytovateľa a  
 jedno pre žiadateľa. 
 
 
V Šarišských Dravciach dňa 28. 9. 2022 
 
 
 
Poskytovateľ: 
Obec Šarišské Dravce, zastúpená starostom obce Mgr. Markom Angelovičom 
 
 
 
 
 
 
Žiadateľ: 
Slovenský inštitút spoločenských štúdií, občianske združenie, zastúpené štatutárnou 
Zástupkyňou Mgr. Monikou Kušnírovou 
  


