
Z m l u v a  

o poskytnutí dotácie  

podľa platného VZN č. 1/2006 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.  

 
 

Článok I.  

Účastníci dohody:  

 

Poskytovateľ:       Obec Poriadie  

                                906 22  Poriadie 114  

                                Zastúpená: Ing. Zuzana Boskovičová – starostka obce  

 

                                IČO: 309842  

                                DIČ:2021039812  

                                Číslo účtu: SK27 0200 0000 0000 0622 6182 VÚB expozitúra Myjava  

 

Prijímateľ:            Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov  v Poriadí 

                                906 22  Poriadie    
                                Zastúpená: Emília Valášková, 906 22 Poriadie č. 300  – predseda ZO SZZ 

     

                                IČO: 13-07 

                                Číslo účtu: vkladná knižka Poštovej banky   

 

Článok II  

Predmet zmluvy 

 

2.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 2, platného VZN č. 1/2006 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo poskytovanie  dotácie pre 

organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce. Pre prijímateľa bola pre rok 2018 schválená 

uznesením číslo 12/2018 dňa 13.03.2018 vo výške 700,0 € slovom sedemsto Eur za 

nasledovných podmienok: 

 upratovanie pamätníku u Klasovitých  250,0 Eur 

 úprava trávnatej plochy pri pamätníku u Klasovitých 250,0 Eur 

 výstava ovocia a zeleniny s ochutnávkou jedál 100 Eur 

 adventné popoludnie 100 Eur. 

 

Článok III.  

Účel poskytnutia dotácie 

 

3.1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na úhradu prepravy na  autobusový 

zájazd  pre svojich členov, finančné zabezpečenie výstavy a prednášky, adventného 

popoludnia. 

 

Článok IV.  

Osobitné ustanovenia 

 

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi do  5. dní od podpísania tejto 

zmluvy.  



4.2. Prijímateľ je povinný po zrealizovaní kultúrneho podujatia, na ktorú mu bola poskytnutá 

účelová dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 15.12.2018, odovzdať do 

podateľne poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie. Zároveň vydokladuje kópiami 

faktúr, účtovanými dokladmi a pod.  

4.3. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania podujatia, je prijímateľ povinný v termíne do 

15.12.2018 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to na účet číslo 

6226182/0200 vedeného vo VÚB expozitúra Myjava.  

 

 

Článok V.  

Záverečné ustanovenia 

 

5.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorej jedno zostáva poskytovateľovi 

a jedno prijímateľovi dotácie. 

 

 

 

 

v Poriadí, dňa: 21.11.2018                                  v Poriadí, dňa:21.11.2018 

 

  

 

 

 

___________________________                        __________________________  

 

    Ing. Zuzana Boskovičová                                    Emília Valášková  

           starostka obce                                                  predseda ZO SZZ 

            poskytovateľ                                                   prijímateľ  

 

 

 

 


