
Zmluva č. 2/2016/Do 
o poskytnutí finančnej dotácie  

z rozpočtu obce Kráľovičove Kračany na rok 2016 
 
 

Oblasť: Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt dôchodcov 

Poskytovateľ:  OBEC Kráľovičove Kračany 
Sídlo:    Kráľovičove Kračany 109, 930 03 Kráľovičove Kračany 
Zastúpená:                  Jana Gányovicsová – starostka obce  
IČO:   00305529  
DIČ:   2021130056 
Bankové spojenie:        VÚB, a. s. Dunajská Streda  
Číslo účtu:                     SK02 0200 0000 0000 1992 0122 
(ďalej iba „obec“) 
 
 a 
 
Príjemca:                     Základná organizácia Jednoty dôchodcov Kráľovičove Kračany 
Právna forma:               občianske združenie 
Sídlo:                            930 03 Kráľovičove Kračany 57 
zastúpený:                    Katarína Szingerová - predseda 
IČO:                         0089 701 9259 
DIČ:                              
Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:                  IBAN: SK71 0900 0000 0050 6803 8526 
(ďalej iba „príjemca“) 

uzavreli v zmysle §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ustanovenia §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016-VZN, ktorým sa určuje postup poskytovania 
dotácií z rozpočtu obce túto Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie  - nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce na 
rok 2016.  

2. Poskytnutie dotácie prijímateľovi schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kráľovičových Kračanoch 
uznesením č. 10.3/2016/OZ zo dňa 20.07.2016 v rozpočte na rok 2016 vo výške 2 000,- EUR, 
(Slovom: Dvetisíc eur). 

3. Dotácia je doplnkovým zdrojom, z toho dôvodu nie je prípustné, aby z nej prijímateľ financoval 
všetku svoju činnosť. 

4. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 
 

II. 
Zdroje dotácie 

1. Zdrojom na poskytnutie dotácie sú vlastné príjmy obce, poukázané podľa § 6 zákona č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. 

2. Finančné prostriedky určené na poskytnutie dotácií sú súčasťou procesu schvaľovania rozpočtu 
a jeho zmien  na príslušný kalendárny rok. 

 
 
 

1. 



III.  
Účel a lehota použitia dotácie 

 
1. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: 

Návšteva kúpaliska Bukk – dopravné, Okresné stretnutie dôchodcov – dopravné, Návšteva divadla 
v Györi – vstupné, dopravné, Návšteva operného predstavenia v KD Dun.Streda-dopravné, Bihari-est- 
vstupné, dopravné, Deň dôchodcov-pohostenie, program 
(názov akcie, projektu a pod.) 
2. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať najneskôr do 15.12. príslušného roka. 

 
III. 

Spôsob platby 
 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu na základe 
tejto zmluvy v nasledovných splátkach: 

    
1. splátka   950,- EUR do 30. 09. 2016 
2. splátka 1050,- EUR do 25. 11. 2016  

 
IV. 

Iné dohodnuté podmienky 
 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. 
2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 

súvisiacich s realizáciou (projektu, akcie ...),na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že 
projekt bol realizovaný s finančným príspevkom obce. 

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 
4. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej 

dotácie do 30 kalendárnych dní po ich použití najneskôr však do 15.12. príslušného roka 
5. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto 

článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia. 
6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako 

je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, 
najneskôr do 31.12. príslušného roka. 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa 
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 
svojím podpisom. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po 
zverejnení na web stránke obce. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis a príjemca 
obdrží 1 rovnopis. 

 
Zverejnená: 14. 09. 2016 
V Kráľovičových Kračanoch, dňa 14. 09. 2016           
 
Za obec :       Za príjemcu: 
 
 
 
----------------------------------------------   --------------------------------------- 
Jana Gányovicsová – starostka v.r.    Katarína Szingerová – predseda, v.r. 


