
1 

 

Zmluva  

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Stakčín 

číslo: 4/2022 

 

uzavretá v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 

občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 40/1964 Zb.“) v 

nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov a VZN obce Stakčín č. 1/2019 o zásadách, ktorými sa 

stanovujú bližšie podmienky poskytovania dotácií a používania vybraných finančných prostriedkov 

z rozpočtu obce Stakčín 

 

 

 Čl. 1 

Zmluvné strany 

1. Poskytovateľ: Obec Stakčín 

   sídlo: SNP 574/6, 067 61  Stakčín 

   v zastúpení:   Miroslav Bober, starosta obce 

   IČO: 00323578 

   DIČ: 2020794677 

   bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Snina  

   číslo účtu: SK54 5600 0000 0042 0138 0001 

(ďalej iba „poskytovateľ“) 

 

 

2. Príjemca:   Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Stakčíne 

    sídlo: Dlhá 522/76, 067 61  Stakčín 

  v zastúpení: Ing. Vladimír Kapraľ, predseda ZO SZTP Stakčín 

  IČO: 126649790076 

  bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Snina 

  číslo účtu: SK35 0900 0000 0004 6182 4424 

(ďalej iba „príjemca“) 

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie spoločenskej organizácii, ktorá má 

trvalý pobyt na území obce Stakčín a zároveň pôsobí na území obce. 

2. Poskytovateľ poskytuje príjemcovi dotáciu podľa článku 5 VZN č. 1/2019 o zásadách, ktorými 

sa stanovujú bližšie podmienky poskytovania dotácií a používania vybraných finančných 

prostriedkov z rozpočtu obce Stakčín. 

 

 

Čl. 3 

Účel a výška  dotácie 

 Poskytovateľ poskytuje príjemcovi dotáciu na organizovanie kultúrnych a spoločenských 

podujatí pre občanov obce, na organizovanie výletov pre občanov obce a na organizovanie 

ďalších aktivít s verejnoprospešným účelom v roku 2022.  

 Celková výška poskytovanej dotácie na rok 2022 je 350 €.  
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Čl. 4 

Mechanizmus poskytnutia dotácie 

 Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu z  účtu obce Stakčín na účet Základnej organizácie  

Slovenského zväzu telesne postihnutých v Stakčíne uvedený v článku 1, odsek 2.   

 

 

Čl.5 

Osobitné ustanovenia 

1. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať poskytovateľovi do 15.12.2022. 

2. Príjemca sa zaväzuje vrátiť dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v tejto zmluve 

alebo sa nepoužije v plnej výške, v akej bola poskytnutá. 

3. Príjemca sa zaväzuje, že umožní vykonať poskytovateľovi finančnú kontrolu v súvislosti 

s použitím poskytnutej dotácie. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa. Platnosť tejto zmluvy končí dňom 

31.12.2022. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť len formou písomného dodatku podpísaného štatutárnymi 

zástupcami zúčastnených strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ  dostane dve vyhotovenia 

a príjemca jedno vyhotovenie. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. a všeobecnými ustanoveniami ďalších 

všeobecne záväzných predpisov. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne a na znak 

súhlasu s jej obsahom a vôle byť ňou viazaní ju podpisujú. 

 

 

V Stakčíne dňa 26.01.2022 

 

 

 

Za poskytovateľa:                                                                                 Za príjemcu: 

 

 

 

 

 

 

..................................................................                        ............................................................... 

                   Miroslav Bober                                                            Ing. Vladimír Kapraľ 

               starosta obce Stakčín                                               predseda ZO SZTP Stakčín 


