
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  
z rozpočtu obce Vinodol v roku 

2021 
 

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 4/2021 
 
Oblasť:Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, kultúra, aktivity pre mládež,  
                   záujmová umelecká činnosť, spoločenské akcie v obci Vinodol. 
 
OBEC 
Adresa:                                 Obecný úrad Vinodol, Obecná ul.473/29, 95106 Vinodol 
zastúpené starostom:        Peter Straňák 
bankové spojenie:Prima banka  Slovensko, a.s., IBAN SK14 5600 0000 0022 3065 5001 
IČO/DIČ:                               00308625/  2020408445 
ako poskytovateľdotácie (ďalej iba „obec“) 
 
a 
 
Príjemca: 
Názov */ Meno a priezvisko:             Detský folklórny súbor Sílešánek 
Právna forma:                                      Občianske združenie 
adresa sídla* / trvalého pobytu:      951 06   Vinodol, Školská 496/24  
zastúpená/é:                                        Anežka Verešová 
IČO/DIČ:                                                42338085/2023983632. 
bankové spojenie:                               Poštová banka,a.s., IBAN SK13 6500 0000 0000 2053 8318 
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 
 
 
uzavreli v zmysle § 51 zákona c. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskoršíchpredpisovv 
nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona c. 583/2004 Z. z. o rozpočtovýchpravidlách územnej 
samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskoršíchpredpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia c. 1/2011, ktorým sa určuje metodikaposkytovania dotácií z rozpočtu obce túto 
 
 
 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vinodol v roku 2021. 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Obec v zmysle Uznesenia OZ č. 11/01/11 zo dňa 28.1.2011 poskytuje príjemcovifinančnú dotáciu 
vo výške 4.000,- eur, slovom štyritisícEUR. 
2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou akcie* / určeným okruhom potrieb:  
celoročná podpora činnosti DFS Sílešánek: autobusové prepravy na festivaly, reparácia krojov, 
tanečná obuv – čižmy. 
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 
 
 
 
 
 



II. 
Spôsob platby 

 
1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce naúčet príjemcu na 
základe tejto zmluvy jednorazovo (alebo v splátkach). 

 
 

III. 
Iné dohodnuté podmienky 

 
1. Príjemca sa zaväzuje použiťposkytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejtozmluve. 
2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivítsúvisiacich s 
realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projektbol realizovaný s finančným 
príspevkom obce Vinodol. 
3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpaťdo konca príslušného rozpočtového roka. 
5. Príjemca je povinný predložiťdoklady o účelovom čerpaní poskytnutejdotácie najneskôr však do 
31. decembra príslušného rozpočtového roku alebo po podanípísomnej žiadosti o odklad zúčtovania 
do 15. januára nasledujúceho roku. 
6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohtočlánku 
predložiťstručné zhodnotenie účelu jeho použitia. 
7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, akoje v tejto 
zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiťna účet obce, najneskôr do 15.01.nasledujúceho 
roku. 
 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa platného 
zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosťzákon ukladá. 
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujúsvojím 
podpisom. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosťdňom podpisu oboch zmluvných strán. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží1 rovnopisa príjemca obdrží 1 
rovnopis. 
 
 
Vo Vinodole, dňa 17.12.2020 
 
 
 
Za obec        Za príjemcu 
 
 
................................................    ................................................ 
 

 
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č.375/2015 je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať 
alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 
Finančnú operáciu alebo jej časť overil zamestnanec:.............................. 
Finančnú operáciu alebo jej časť overil vedúci zamestnanec:...................................... 


