
D O H O D A č. 3/2016 

 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Braväcovo 

 

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade so VZN č. 03/2013 a podľa § 269 ods.2 

Obchodného zákonníka : 

 

Subjekt  : Obec Braväcovo                                  

Zastúpený           :      Ing. Peter Baliak, starosta obce 

IČO                       :      00313301 

DIČ                       :      2021223050 

bankové spojenie  :      Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu               :     2000892001/5600 

 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

 

 

Subjekt                :     Občianske združenie Čučoriedka 

  Braväcovo 195, 976 64  Beňuš 

Zastúpený            :  Mgr. Adriana Gašperanová, Braväcovo 201, 97664 Beňuš 

Bankové spojenie   :     Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu               :           2055826001/5600 

IČO                    :      45025771 

 

(ďalej len „prijímateľ“)  

 

 

Článok I 

Účel dohody 

Účelom tejto dohody je vymedzenie podmienok, za ktorých sa z rozpočtu obce poskytne 

prijímateľovi finančná dotácia,  ktorá na území obce  v rámci svojej činnosti vyvíja aktivity v 

oblasti vymedzenej VZN č. 03/2013. 

 

Článok II 

Predmet dohody 

Predmetom tejto dohody je poskytnutie finančnej dotácie vo výške 350 € na účel :  

celoročná činnosť  subjektu, v zmysle Uznesenia OZ č. 04/04/03/2016 bod 1c).  

 

 

Článok III 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančnú čiastku dohodnutú v čl. II tejto dohody na účet 

prijímateľa do 30 dní  odo dňa podpisu tejto dohody. 

 

 



 

Článok IV 

Práva a povinnosti prijímateľa 

Prijímateľ sa zaväzuje: 

a)  použiť finančné prostriedky len na účel dohodnutý v čl. II tejto dohody, 

b)  umožniť poskytovateľovi overiť účelovosť využitia poskytnutých finančných prostriedkov 

c) predložiť poskytovateľovi písomné vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov (príloha 

č.3 k VZN-03/2013) vrátane kópií účtovných dokladov   a to do 30 dní od  ukončenia akcie, 

v prípade poskytnutia dotácie na celoročnú činnosť dotáciu vyúčtovať do 15.11.2016 

d)  prezentovať poskytovateľa ako sponzora v rámci propagácie podujatia, ako aj počas jeho 

konania, poskytovať materiál a fotografie z podujatí  do obecných novín Braväčan, ako aj na 

stránku obce 

e)  predložiť adekvátny materiál uskutočnenej prezentácie poskytnutia dotácie (foto, leták, 

plagát, tlač,...) k vyúčtovaniu použitých finančných prostriedkov, 

f) s vyúčtovaním predložiť stručné zhodnotenie činnosti subjektu za kalendárny rok, v ktorom 

bola dotácia poskytnutá, podpísaná štatutárnym zástupcom, oprávneného konať v mene 

subjektu. 

g) používať finančné prostriedky v zmysle  § 19 ost.3 a 6 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy 
 

Článok V 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

l. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú - do splnenia účelu, na  ktorú bola uzavretá, najneskôr do 

31.12.2016. 

2. Žiadateľ je povinný vrátiť dotáciu: 

a/ ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej finančnej dotácie, najneskôr do 10 dní odo dňa 

vyúčtovania 

b/ ak nepredloží kompletné vyúčtovanie dotácie ani po opakovane po výzve, alebo výzve na 

doplnenie, v termíne najneskôr od doručenia výzvy 

3. Prijímateľ finančný príspevok vráti a zaplatí penále vo  výške 0,2 % z neoprávnene použitej 

alebo zadržanej čiastky a to  za každý deň odo dňa jeho poskytnutia ak sa preukáže, že  finančné 

prostriedky boli použité v rozpore s dohodnutým účelom  a ostatnými podmienkami dohody. 

4. Kontrolu dodržiavania podmienok dohody je oprávnený vykonávať  hlavný kontrolór  obce, 

prípadne pracovník poverený na tento účel starostom obce  

5. Dohoda sa vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 

jednom vyhotovení. 

6. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

zverejnenia na internetovej stránke obce. 

 

 

V Braväcove, dňa 8.4.2016 

        

 

---------------------------------------                                              ------------------------------------- 

          Ing. Peter Baliak, v.r.          Mgr. Adriana Gašperanová, v.r. 

             starosta obce                           predsedníčka OZ Čučoriedka     
 


